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  على قول أكثر الفقهاءجائز شرعاوأذكار  املكتوب فيه آيات من القرآن الكريم وأدعية] احلرز[جاب  أن تعليق احل:واخلالصة
 .الذين يرجع إليهم يف معرفة أحكام الفقه اإلسالمي وأحكام احلالل واحلرام

J الرمحن الرحيم بسم ا |  
  وما يتعلق به من مسائل) احلرز أو التحصني أو التعويذة(حبث حول حكم تعليق احلجاب 

  
  :جاء يف جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ما نصه

 يف أو عليـه  علـق وي ورق يف كتـب ي أو الفاحتـة،  لـدوغ امل أو املـريض  علـى  قرأي بأن بالقرآن االستشفاء العلماء من كثري أجاز وقد
 التعاويذ واحلائض اجلنب يشد أن أجازوا وكذلك نفسه، يعوذ كان أنه ((وسلم عليه ا صلى النيب وعن سقى،وي غسلوي طست
 وابـن  باملـسي  ابـن  - سـبق  كمـا  - الـرأي  هـذا  ومـع ) . ٥/٢٣٢: عابدين ابن حاشية...)) (ملفوفة كانت اإذ العضد، على
 علـى  يـصب  أن تـأمر  ثـم  إنـاء،  يف بـاملعوذتني  تقـرأ  كانـت  أهنـا  روي فقـد  (عنـها  ا رضـي  عائـشة  عـن  مـروي  وهو ومالك سريين
  . انتهى النقل- )٦/٧٤: احمليط البحر وتفسري ؛١٥/١٤٥: املعاني روح) (املريض

رقاهتا البحثية حتـت عنـوان ضـوابط التـداوي     ويف ندوة فقهية طبية حول االستشفاء بالقرآن عقدت يف الكويت جاء يف إحدى و         
  :بالرقى والتمائم يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد عثمان شبري أحد أعضاء جلنة صياغة قرارات وتوصيات الندوة من األردن

 مـن  شـيء  افيهـ  يكتـب  ورقـة [تميمـة   ال تعليـق  جـواز  إىل ]قـول  يف واحلنابلـة [ والشافعية واملالكية احلنفية من الفقهاء مجهور ذهب
  . انتهى النقل– رأسه على أو املريض عنق يف ]للتربك مثال الرأس على وتعلق غريه، أو القرآن

  :يف حاشيته رد احملتار على الدر املختار) هـ١٢٥٢املتوفى عام (وقال ابن عابدين خامتة الفقهاء احملققني يف الفقه احلنفي 
 بأن بالقرآن االستشفاء يف اختلف: ]هـ٦٥٨ املتوفى عام اخلوارزمي احلنفي لغزميينا الزاهدي حممود بن خمتار للعالمة[ اتبى ويف
   .ويسقى ويغسل طست يف أو عليه ويعلق ورق يف يكتب أو ، الفاحتة امللدوغ أو املريض على يقرأ
 وال اآلثار وردت وبه ، ماليو الناس عمل اجلواز وعلى : عنه ا رضي قال .نفسه يعوذ كان أنه وسلم عليه ا صلى نيبال وعن
  . انتهى النقل- اهـ ملفوفة كانت إذا العضد على التعاويذ واحلائض اجلنب يشد بأن بأس
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  ]:احلرز[أدلة جواز تعليق احلجاب 
ني  دلنا القرآن العظيم على جواز ذلك ألن األحجبة واحلروز حتتوي يف غالبها على كالم ا تعاىل الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـ            �

يديه وال من خلفه وكالم ا تعاىل فيه فوائد مجة ال يعلمها إال ا تعاىل ومنـها الـشفاء لألمـراض زيـادة علـى الرمحـة العامـة للعبـاد          
وزيادة على هدايتهم إىل الطاعات واألمر باملعروف وإرشادهم إىل اجتناب املعاصـي والنـهي عـن املنكـر كمـا قـال تعـاىل يف حـق          

يها اي: " هذا القرآن  م قَد الناس أَ كُ تْ اءعِظَةٌ ج و م مِن م كُ بر شِفَاءا وم هدى الصدورِ فِي لِ ـةٌ  و م ح رو  ني نِ مِ ـؤم لْ وكمـا  .  يـونس  ٥٧ " لِ
لُ: " قال تعاىل  زن نُ و آنِ مِن قُر مةٌ شِفَاء هو ما الْ ح رو ني نِ مِ ؤم لْ الَ لِ و يد ني يزِ مِ الَّ الظَّالِ ا إِ ارس ـلْ : " وكما قـال تعـاىل  .  اإلسراء٨٢ " خ  قُ

وه ين لَّذِ نوا لِ ى آمده شِفَاءو ين الَّذِ الَ و ونن مِ ؤفِي ي م انِهِ هـو  وقْر آذَ و  م ـيهِ لَ ـى  ع م ع  ـك ولَئِ ن  أُ و ـاد ني  ـن ـانٍ  مِ كَ يـدٍ  م عِ فـصلت  ٤٤ " ب  .
ا: " ولقوله تعاىل هذَ و كْر ناه باركٌم ذِ نْزلْ م أَ نْتُ كِرون لَه أَفَأَ نالعظيم.  األنبياء٥٠ " م صدق ا.  

  :يف تفسريه اجلامع ألحكام القرآن) هـ٦٧١املتوفى عام (وقال القرطيب 
 إليـه  املرغـوب  هـو  تعـاىل  نهأل غريه إىل يكله وال ا يتواله أن ينبغى القرآن قلَّع نفم )إليه كلو شيئاً قلَّع نم (:السالم عليه وقوله

  . انتهى النقل- بالقرآن االستشفاء يف عليه لواملتوكَّ
  
  :يف قصة يوسف عليه السالم يف تفسريه الكشف والبيان عن تفسري القرآن) هـ٤٢٧املتوفى عام (قال الثعليب  �
: هلـم  وقـال  قميـصه  فأعطـاهم  عينـاه  تذهبـ : قالوا فعل؟ ما: فقال أبيه عن سأهلم نفسه يوسف عرفهم فلما: وغريه السدي قال

بوا ه يصِي اذْ مِ قَ وه هذا بِ قُ لى فَأَلْ هِ عج تِ أَبِي و صِرياً يأْ نـسج  مـن  القمـيص  ذلـك  كـان : الـضحاك  قـال . دعاء كان ألنّه مبصراً يعود ب 
 علـى  يـرد  قميـصه  أن ميعلـ  أن مـن  وجـل  عـز  بـا  أعلـم  يوسـف  كان: قال اآلية هذه عن جماهد عن أبيه عن السدي روى .اجلنة
ـة  حريـر  مـن  النـار  يف وجـل  عز ا ألبسه الذي إبراهيم قميص ذلك ولكن بصره يعقوب إسـحاق  وكـان  إسـحاق  كـساه  وكـان  اجلن 

 جربئيـل  أمـره  ثـم  العـني  من عليه خياف كان ملا يوسف عنق يف وعلّقه قصبة يف وجعله القميص أدرج يعقوب وكان يعقوب كساه
 . انتهى النقل- وعويف صح إالّ سقيم وال مبتل على يقع ال اجلنة ريح فيه فإن بقميصك أرسل أن) السالم عليه(

  :يف تفسريه لباب التأويل) هـ٧٤١املتوفى عام (وقال اخلازن 
بوا ه يصِي اذْ مِ قَ  لـك ذ وكـان  قميـصه  إليـه  يرسـل  أن جربيل أمره: جماهد وقال اجلنة نسج من القميص هذا كان الضحاك قال هذا بِ

 ذلك فكان إياه فألبسه اجلنة حرير من بقميص جربيل أتاه عرياناً النار يف لقيوأُ ثيابه من ردج ملا أنه وذلك إبراهيم قميص القميص
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 مـن  قـصبة  يف القمـيص  ذلـك  يعقوب جعل يوسف شب فلما يعقوب ورثه مات فلما إسحاق ورثه مات فلما إبراهيم عند القميص
 البئـر  يف يوسـف  لقـي أُ فلمـا  تفارقه ال وكانت العني من عليه خياف كان ملا كالتعاويذ يوسف قعن يف وجعلها رأسها وسد فضة

 ألن أبيـه  إىل القمـيص  هـذا  يرسـل  أن فـأمره  جربيـل  جاءه الوقت هذا كان فلما إياه وألبسه القميص ذلك وأخرج جربيل أتاه عرياناً
 هـذا  بقميـصي  اذهبـوا  وقـال  إخوته إىل يوسف القميص ذلك فدفع وقتال يف عويف إال سقيم وال مبتلى على يقع فال اجلنة ريح فيه

وه قُ لى فَأَلْ هِ عج تِ أَبِي و صِرياً يأْ انتهى النقل- ب .   
وقد ذكر هذا الكالم من أن نيب ا يعقوب عليه السالم قد جعل هذا القميص الذي ورثه عن أبيه عن جده عليهم مجيعـاً وعلـى     

قه يف عنق يوسف حـرزاً لـه ووقايـة مـن العـني واحلـسد ذكـر ذلـك غـري          رسولنا أفضل الصالة وأزك   ى التسليم قد جعله تعويذاً وعلّ
يف تفـسريه زاد  ) هـ٥٩٧املتوفى عام (واحد من املفسرين ذكروه دون نكري ومنهم الفقيه احلنبلي اإلمام احلافظ احملدث ابن اجلوزي      

يف ) هـ٦٧١املتوفى عام (واألخبار وكذلك ذكرها دون نكري القرطيب املالكي املسري وابن اجلوزي معروف يف تشدده يف نقل اآلثار        
  :تفسريه اجلامع ألحكام القرآن ويستدل من هذه القصة على جواز تعليق احلروز للتوقي من الشرور من وجهني

يف قـصة القمـيص   )] هــ ١٠٢عـام  املتوفى (وهو اإلمام الثقة شيخ القراء واملفسرين [ عند التسليم مبا جاء عن جماهد   الوجه األول 
وتعليقه من قبل نيب ا تعاىل يعقوب عليه السالم كتعويذة يف عنق يوسف عليه السالم فهذا يعـين أن تعليـق احلـروز والتعاويـذ هـو           

فاء واالتقاء سنة األنبياء وأهنا جائزة وإذا جازت مبا ليس من كالم ا تعاىل فجوازها مبا فيه كالم ا تعاىل أوىل وأجدر لالستش
  .من العني واحلسد وغريها من الشرور

 عند عدم التسليم بصحة ما ورد من قصة القميص واختاذه تعويذة فقـد أثبـت القـرآن تـأثري الـشفاء للقمـيص مبجـرد          الوجه الثاني 
وضـع وعلـق علـى    وضعه على وجه يعقوب عليه السالم فإذا كان هـذا تـأثري اجلمـاد فكيـف ينكـر تـأثري ونفـع احلـرز القرآنـي إذا                   

  .!!جسد املريض؟
  
  : دلت السنة النبوية واألحاديث الشريفة على جواز تعليق التعاويذ ومن ذلك�

 :يف كتابه فضائل القرآن) هـ٤٣٢املتوفى عام (قال اإلمام احلافظ املستغفري حمدث ما وراء النهر يف زمانه  §

 احلـارث  بـن  أمحـد  حـدثنا  الغنـوي  عمـرو  بـن  يزيـد  حـدثين  سيون بن حييى حدثنا زيرك ابن أخربنا أمحد بن اخلليل أخربنا
 ا صـلى  الـنيب  قـال : يقـول  - اجلمل يوم يده أصيبت وكانت - الغنوي رجاء مسعت: قالت اجلعد بنت ساكنة حدثتين
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 ذاك وما ا رسول يا: قلنا: قال نفسه به ا مدح وما خلقه حيمده أن قبل نفسه به ا محد مبا استشفوا: وسلم عليه
 ا شـفاه  فـال  بالقرآن يستشف مل من: قال أو القرآن يشفه مل من فإن أحد ا هو وقل  احلمد: قال وأمي؟ أنت بأبي

  . انتهى النقل-
  .مبا فيه من آيات قرآنية هو من االستشفاء بالقرآن] احلرز[وتعليق احلجاب 

 :يف سننه) هـ٢٧٥املتوفى عام (روى أبو داود  §

 عـن  املقـربي  سـعيد  أبـي  بـن  سـعيد  عـن  إسـحاق  بن حممد عن سلمة بن حممد حدثنا النفيلي حممد بن ا عبد حدثنا
 ريـح  غـشيتنا  إذ واألبـواء  اجلحفـة  بـني  وسـلم  عليـه  ا صـلى  ا رسـول  مـع  أسـري  أنـا  بينـا : قال عامر بن عقبة عن أبيه

 تعـوذ  عقبـة  يا(: ويقول الناس برب وأعوذ قالفل برب بأعوذ يتعوذ وسلم عليه ا صلى ا رسول فجعل شديدة وظلمة
  . واحلديث صححه األلباني. انتهى النقل-) مبثلهما متعوذ تعوذ فما هبما

فمن كتب املعوذتني وعلقهما فقد تعوذ هبما ومن خص التعويذ بالقراءة دون الكتابـة فعليـه بالـدليل فاحلـديث ذكـر التعـوذ          
قراءة أو كتابة فال وجه للتفريق ويؤيد ذلك ما سـيأتي الحقـاً إن شـاء ا مـن     هبما على التعميم وال فرق بني التعوذ هبما   

  .أفعال وأقوال الصحابة رضي ا تعاىل عنهم يف تعليق التعاويذ وجتويزها وكذلك أئمة السلف والتابعني
 ):هـ٩٧٣املتوفى عام (جاء يف جممع الزوائد للهيتمي  §

 رسـول  مسعـت  إنـي  ذلـك  مـن  أقرب املوت: فقال ؟ شيئا تعلق أال: فقلنا نعوده معبد أبي على دخلنا: قال عيسى وعن
صلى ا من: (يقول وسلم عليه ا شيئاً قلّع وقـد : قـال  الكنى يف اجلهين معبد أبي ترمجة يف الطرباني رواه) إليه كلو 
 وهـو  ليلـى  أبـي  بـن  حممـد  إسناده ويف .مسعت: بقوله صحبته ثبتت فقد هو كان فإن: قلت عكيم بن ا عبد إنه: قيل

  . انتهى النقل- ثقات رجاله وبقية احلفظ سيئ
           تعاىل بربكة كالمـه فهـو متوكـل علـى ا تعاىل طالباً بذلك الشفاء من ا فمن علق شيئاً من القرآن مستشفعاً بكالم ا

مه وهـذا ملمـوس وجمـرب مـن     وهو بنص احلديث موكول إىل ا وا ال خييب من رجاه وتوكل عليه واستشفع إليه بكال  
  .خالل انتفاع املرضى هبذه التعاويذ واحلروز واألحجبة القرآنية اليت يعلقوهنا
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 :يف سننه) هـ٢٧٩املتوفى عام (روى الرتمذي  §

 وسـلم  عليـه  ا صـلى  ا رسول سألت : قال أبيه عن خزامة أبي عن الزهري عن سفيان حدثنا عمر أبي ابن حدثنا
 قدر من هي( :قال ؟ شيئاً ا قدر من ترد هل نتقيها وتقاة به نتداوى ودواء نسرتقيها رقى أرأيت ا رسول يا فقلت
انتهى النقل- صحيح حسن حديث هذا] الرتمذي[ عيسى أبو قال .)ا .  

 وعلـى آلـه    وجواب النيب صلى ا عليـه وتقاة نتقيهاويف هذا احلديث جواز االسرتقاء والتداوي وقول السائل يف سؤاله   
قـي بـه مـا ميكـن أن يقـع بنـا مـن شـرور                 وصحبه وسلم وعلى مجيع أنبياء واملرسلني إشارة صرحية إىل جواز اختاذ مـا نَتَّ

 واحلـرز أو  .كأمصال التطعيم يف عصرنا اليت يتعاطاها الناس للوقاية من الفريوسات املسببة لكثري مـن األمـراض واألوبئـة         
ويف هـذا  ر وخالفه هو مـن هـذا القبيـل وهـو خـري مـا يتقـي ويتحـصن بـه املتحـصنون              احلجاب املعلق لدفع العني والسح    

احلجة على من كره تعليق احلروز والتعاويذ قبل وقوع البالء للوقاية وإجازته بعد وقوع البالء للتداوي فاحلديث أجاز 
  . وكما يقال الوقاية خري من العالجاألمرين التداوي والتوقي

 :يف صحيحه) هـ٣٥٤ى عام املتوف(روى ابن حبان  §

 أسـامة  مسـع  :عالقـة  بن زياد حدثنا سفيان حدثنا الرمادي بشار بن إبراهيم حدثنا اجلمحي احلباب بن الفضل أخربنا
 مـرتني  -كـذا  يف جنـاح  علينا هل ا رسول يا: يسألونه األعرابو وسلم عليه ا صلى النيب شهدت: يقول شريك بنا

 ا رسـول  يـا : قـالوا ) حـرج  الـذي  فذلك شيئا أخيه عرض من اقرتض امرؤ إال احلرج ا وضع ا عباد: (فقال ؟ -
 فمـا  ا رسـول  يا: قالوا) دواء له وضع إال داء يضع مل ا فإن ا عباد تداووا: (فقال نتداوى؟ أن جناح علينا فهل
 مـن  أجـود  إسـناد  اليوم األرض وجه على ما: ]هو ابن عيينة  [ سفيان قال .)حسن خلق: (قال العبد؟ أعطي ما خري
 واالستـشفاء مـن الـسحر واحلـسد وغـريه      . واحلديث قال عنه شـعيب األرنـؤوط إسـناده صـحيح        . انتهى النقل  - هذا

بتعليق األحجبة واحلروز والتعاويذ من القرآن هو مـن التـداوي بـل إن خـري التـداوي مـا كـان بـالقرآن العظـيم فقـد روى            
: سـلم  و عليـه  ا صـلى  ا رسـول  قـال : قال عنه ا رضي ا عبد عن يف مستدركه   )هـ٤٠٥املتوفى عام   (احلاكم  

ومل ] البخـاري ومـسلم  [هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الـشيخني         : قـال احلـاكم   ) والقرآن العسل بالشفائني عليكم(
  .خيرجاه ووافقه الذهيب على ذلك
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 ):هـ٨٠٨املتوفى عام (جاء يف كتاب حياة احليوان الكربى للدمريي  §

 ا صـلى  الـنيب  إىل شـكوت : قـال  خرشـة  بـن  مسـاك  وامسـه  دجانـة  أبي عن النبوة دالئل أواخر يف البيهقي روى: فائدة
 رأسـي  فرفعـت  الـربق  كلمـع  وملعـاً  النحـل  كـدوي  ودويـاً  الرحى كصرير صريراً فسمعت فراشي يف منت أني وسلم عليه
 شـرر  مثـل  وجهـي  يف فرمـى  القنفـذ  كجلـد  هـو  فـإذا  لـده ج فمسـست  داري صـحن  يف ويطـول  يعلـو  أسود بظل أنا فإذا
 وأمـر  وقرطاسـاً  دواة وسـلم  عليـه  ا صـلى  طلب ثم. )دجانة أبا يا دارك عامر(: وسلم عليه ا صلى فقال. النار
 يطـرق  مـن  إىل العـاملني  رب رسـول  حممـد  مـن  كتـاب  هذا الرحيم الرمحن ا بسم: يكتب أن عنه تعاىل ا رضي علياً
 فـاجراً  أو مولعـاً  عاشـقاً  كنـت  فـإن  سـعة  احلـق  يف ولكـم  لنا فإن بعد أما خبري يطرق طارقاً إال والزوار العمار من الدار

 اتركـوا  متكـرون  مـا  يكتبـون  ورسلنا تعملون كنتم ما نستنسخ كنا إنا باحلق وعليكم علينا ينطق ا كتاب فهذا مقتحماً
 إال هالـك  شـيء  كـل  هـو  إال إلـه  ال آخـر  إهلـا  ا مـع  أن يزعم من ىلوإ األصنام عبدة إىل وانطلقوا هذا كتابي صاحب
 بـا  إال قـوة  وال حـول  وال ا حجة وبلغت ا أعداء تفرق عسق حم ينصرون ال حم ترجعون وإليه احلكم له وجهه
  .العليم السميع وهو ا فسيكفيهم العظيم العلي
 انتبهت فما ليليت فبت رأسي حتت وجعلته داري إىل ومحلته جتهوأدر الكتاب فأخذت: عنه ا رضي دجانة أبو قال
 فـال  الكلمـات  هـذه  عنـا  رفعـت  ما إال صاحبك فبحق الكلمات هبذه أحرقتنا دجانة أبا يا: يقول صارخ صراخ من إال

 ىحتــ أرفعـه  ال وا: فقلــت: دجانـة  أبــو قـال  الكتــاب هـذا  فيــه يكـون  موضــع يف وال جـوارك  يف وال دارك يف لنــا عـود 
 وصـراخهم  اجلـن  أنـني  مـن  مسعـت  مبـا  لـيليت  علي طالت فلقد: دجانة أبو قال وسلم عليه ا صلى ا رسول أستأذن
 ليليت اجلن من مسعت مبا وأخربته وسلم عليه ا صلى ا رسول مع الصبح فصليت فغدوت أصبحت حتى وبكائهم

 ليجدون إهنم نبياً باحلق بعثين فوالذي القوم عن ارفع دجانة أبا يا(: وسلم عليه ا صلى ا رسول فقال هلم قلت وما
 موضـوع  هذا غري طويل حديث عنه ا رضي دجانة أبي حرز يف ورد وقد: البيهقي قال. )القيامة يوم إىل العذاب أمل
 أفـضل  يف ذكارالتـ  كتـاب  يف والقـرطيب  اإلنابـة  كتـاب  يف احلـافظ  الـديلمي  رواه البيهقـي  رواه الـذي  وهـذا . روايته حتل ال

  . وهذا نص يف احلروز املكتوبة ومشروعيتها. انتهى النقل- األذكار
 حديث حرز أبي دجانة هذا ورد من طريقني طريق موضوعة عن صحابي امسه موسى األنصاري قال عنها الـسيوطي يف           :تنبيه

 امسـه  مـن  الـصحابة  يف وليس جماهيل لهرجا وأكثر مقطوع وإسناده موضوع احلديث إن: املوضوعة األحاديث يف املصنوعة الآللئ
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 غـري  طويـل  حـديث  عنـه  ا رضـي  دجانـة  أبـي  حـرز  يف ورد وقد(: وهو الذي أشار إليه البيهقي يف قوله السابق      . أصال موسى
  أما الطريق الثانية فهي هذه الرواية الـيت رواهـا البيهقـي وهـي ليـست مـن املوضـوعات          . انتهى قوله  - )روايته حتل ال موضوع هذا

  .وليس فيها ذكر موسى األنصاري هذا
يف شرح معاني اآلثار على أن ما ورد من هني عن الرقى ) هـ٣٢١املتوفى عام  (استدل الطحاوي الفقيه احلنفي احملدث       §

 :منسوخ بعدة أدلة منها

 عائـشة  عـن  األسـود  عـن  إبراهيم عن مغرية عن األحوص أبو ثنا: قال داود أبو ثنا: قال مرزوق ابن حدثنا ما -
 الرخـصة  احلديث هذا ففي والعقرب احلية رقية يف رخص أنه وسلم عليه ا صلى النيب عن عنها ا رضي

 عنه النهي من منسوخ ذلك من أبيح ما أن ذلك فدل. النهي بعد إال تكون ال والرخص والعقرب احلية رقية يف
 .عمران حديث يف

 عـن  أبيـه  عـن  األسـود  بـن  الـرمحن  عبـد  عـن  بانيالـشي  عـن  حممـد  بـن  أسباط ثنا: قال عمرو بن حممد حدثنا -
 .محة ذي كل من الرقية يف وسلم عليه ا صلى ا رسول رخص: قالت عنها ا رضي عائشة

 مثلـه  بإسـناده  فـذكر  الـشيباني  عن سفيان ثنا: قال الرمحن عبد بن خالد ثنا: قال شعيب بن سليمان حدثنا -
 .حمظور شيء من إال تكون ال الرخصة ألن النهي بعد كان أنه على دليل فيه فهذا

 كـان : قـال  جـابر  عـن  سـفيان  أبـي  عن سليمان عن عوانة أبو ثنا: قال محاد بن حييى ثنا: قال بكرة أبو حدثنا -
 يـا : فقـال  رجـل  فأتـاه  الرقـى  عن وسلم عليه ا صلى ا رسول فنهى احلية من يرقون األنصار من بيت أهل

 مـن (: وسـلم  عليـه  ا صـلى  ا رسـول  فقـال  الرقـى  عـن  هنيت وإنك ربالعق من أرقي كنت إني ا رسول
 عليه فعرضها )علي اعرضها( :فقال احلية من يرقي كان رجل وأتاه: قال )فليفعل أخاه ينفع أن منكم استطاع

 هاعن النهي يف روي ملا ناسخ الرقى إباحة يف روي ما أن ذكرنا مبا فثبت )مواثيق هي إمنا هبا بأس ال(: فقال
  . انتهى النقل-

وهذه األحاديث وغريها تفيد جواز الرقى على التعميم والرقى منها املقروء ومنها املكتـوب وال وجـه للتفريـق بينـهما يف          
جواز الرقى عموماً سواء كانت مقروءة أو املشروعية وإال لبينت ذلك األحاديث ولكنها جاءت على التعميم مبا يفيد  

 معاويـة  أخربنى وهب ابن أخربنا الطاهر أبو حدثنى: يف صحيحه) هـ٢٦١املتوفى عام  (سلم   وقد روى اإلمام م    مكتوبة
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 ا رسول يا فقلنا اجلاهلية فى ينرق كنا قال األشجعى مالك بن عوف عن أبيه عن جبري بن الرمحن عبد عن صاحل بنا
 فقـد خـص هـذا      . انتـهى النقـل    -) شـرك  فيـه  يكـن  مل مـا  بـالرقى  بأس ال رقاكم يعل اعرضوا( :فقال ذلك فى ترى كيف

ولو كانت الرقى املكتوبة حمرمة دون املقروءة خلصها بالذكر يف هذا احلديث جواز الرقى على العموم مبا مل يكن فيه شرك 
 فمن هنى عن احلديث أو يف غريه بأن يقول ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك و ما مل تكن مكتوبة ومعلقة وهو ما مل يكن

ــث وا تعــاىل يقــول ذلــك فقــد ــا: "  هنــى عمــا مل تنــه عنــه األحادي م و م ــاكُ ــولُ آتَ سالر وه ــذُ ــا فَخُ م و م ــاكُ نَه ــه ن وا عــانْتَه  " فَ
   .وحيث مل يرد هني عن الرقى املكتوبة واملعلقة فهي مندرجة يف حكم الرقى عموماً] ٥٩:احلشر[
 عن الرقى فهو منـسوخ بأحاديـث اإلباحـة والرتخـيص سـالفة الـذكر ومـن         مما سبق ذكره أن كل حديث فيه هني دستفاي: مالحظة

 :يقول وسلم عليه ا صلى ا رسول مسعت: قال ا عبد عن ا عبد امرأة زينب عنهذا ما جاء يف سنن أبي داود وغريه 
 يـرقيين  اليهـودي  فـالن  إىل أختلـف  توكن تقذف عيين كانت لقد وا هذا؟ تقول مل قلت قالت )شرك والتولة والتمائم الرقى إن(

 كمـا  تقويل أن يكفيك كان إمنا عنها كف رقاها فإذا بيده ينخسها كان الشيطان عمل ذاك إمنا ا عبد فقال سكنت رقاني فإذا
 يغـادر  ال شـفاء  شـفاؤك  إال الشـفاء  الـشايف  أنـت  اشـف  النـاس  رب البـاس  أذهـب ( :يقـول  وسـلم  عليه ا صلى ا رسول كان

 من لدن آدم عليه الشرك با تعاىل من احملرمات املؤبدة ولكن ملا كان . مبا سبق ذكرهفهذا وأمثاله منسوخ . انتهى النقل-) سقماً
 علمنـا مـن ذلـك أن ذلـك كـان يف أول عهـد       وال ميكن حبال إباحة الـشرك السالم إىل يوم القيامة وقد قال احلديث أن الرقى شرك    

يثي عهد بشرك ومبعتقدات اجلاهلية فكانوا يعتقدون يف التمـائم والرقـى والتعاويـذ والـسحر أهنـا تنفـع       اإلسالم ألن الناس كانوا حد    
وتضر من ذاهتا ال بفعل ا تعاىل ومبا أودعه فيها من فعالية وتأثري وكانوا يعتقدون يف هذه التمائم واخلرزات اليت كانوا يعلقوهنـا يف       

 مـن دون ا تعـاىل حتـى ولـو مل     ها أو ضـر هـا عاىل وال شك أن هذا االعتقاد وهو اعتقـاد نفع  اجلاهلية أهنا ترد عنهم مقادير ا ت      
املتـوفى عـام   ( وهلـذا جـاء يف معرفـة الـصحابة ألبـي نعـيم األصـبهاني        فهو شعبة من شـعب الـشرك    يعتقدوا ألوهيتها ومل يعبدوها     

 أبـي  بـن ا الـرمحن  عبـد  عـن  الوزان هالل عن شريك ثنا منجاب ثنا القتات جعفر بن احلسن ثنا الطلحي بكر أبو حدثنا): هـ٤٣٠
 شعبة على فهو الرقى من شيئاً تعلق أو التمائم علق من(: وسلم عليه ا صلى ا رسول قال: قال عكيم بن ا عبد عن ليلى
تقـاد النفـع والـضر فيهـا مـن       بين أن املقصود هو اقرتان تعليقهم للتمائم والرقى باعشعبة من شرك فقوله . انتهى النقل -) شرك من

ذاهتا استقالالً عن ا تعاىل وأهنا تـدفع عنـهم مقـادير ا تعـاىل فلهـذا وألنـه مل يكـن مـع هـذا االعتقـاد اعتقـاد األلوهيـة يف هـذه                       
 دون ا  ولو اجتمع مع هذا االعتقاد اعتقاد األلوهية يف هذا الذي يعتقد أنه ينفع أو يضر منشعبة من شركاألشياء وصفه بأنه 
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ولو كانت الرقى والتمائم يف حد ذاهتا شركاً سواء اقرتنت باالعتقاد  .الشرك األكربكما كانوا يعتقدون يف أصنامهم لكان هذا هو 
 كما أشرنا فدل على أن النهي عنها مل اجلاهلي الفاسد أو مل تقرتن ملا أباحها ورخص فيها ألن الشرك ال يباح حبال من األحوال

 بل كان العتقاد أهل اجلاهلية فيها وهلذا كان ينهاهم عن الرقى والتمائم يف أول اإلسالم فلما استقر اإلسـالم وتـشربت      يكن لذاهتا 
نفوسهم التوحيد وترسخ فيها اعتقاد أنه ال نافع وال ضار إال ا وال إله وال رب سـواه سـبحانه وتعـاىل رخـص هلـم يف االسـرتقاء            

 يزيـد  بـن  يونس عن وهب ابن روى :يف شرح البخاري وهو قوله) هـ٤٤٩املتوفى عام (بطال املالكي ويؤكد ذلك ما قاله اإلمام ابن     
 رسـول  إن يقولـون  كـانوا  أهنـم  العلـم  أهل من رجال عن بلغين: قال) هـ١٢٥هو الزهري الفقيه احلافظ املتوفى عام        [ شهاب ابن عن
أو تفسري مـن      [ الشرك كالم من كثري فيها انالزم ذلك فى ىالرق وكان املدينة قدم حتى ىالرق عن هنى ا وهذا تفسريه رمحه ا

: قـالوا  أصـحابه  مـن  رجـل  دغلـُ  املدينـة  قـدم  فلمـا  ]من أهل العلم وهو تفسري سيأتي معنا بيان ضعفه إن شاء ا تعاىل     عنه  بلغه  
 وكـان  - عمارة إيل ادعوا السالم عليه ا رسول فقال تركوها الرقى عن هنيت فلما احلمة من يرقون حزم آل كان قد ا يارسول

ا شهد قد ا هبا ير فلم عليه فعرضها. تكيرق يعل اعرض: فقال - بدروهـو موافـق ملـا ذكرنـاه     . انتـهى النقـل   - فيها له وأذن بأس 
وهلذا قال كما من أن النهي كان يف أول اإلسالم لقرب عهد الناس باجلاهلية ومعتقداهتا ثم رخص هلم بعد قدومه للمدينة يف ذلك 

أي ما مل يكن فيه اعتقاد النفـع والـضر اسـتقالالً عـن ا تعـاىل      ) شرك فيه يكن مل ما بالرقى بأس ال: (يف احلديث الذي سبق ذكره  
  .وما مل يكن يف استعمال هذه الرقى والتمائم والتعاويذ اعتقاد أهنا تدفع عنهم مقادير ا تعاىل

تعظـيم غـري ا تعـاىل كالـشياطني واالسـتغاثة      مـن   األخري إباحة الرقى اخلالية من الشرك و  وعلى هذا فليس املقصود من احلديث     
واالستعانة هبم وأن األحاديث اليت فيها النهي عـن الرقـى ليـست منـسوخة وإمنـا هـي باقيـة علـى حاهلـا والنـهي فيهـا عـن الرقـى                     

 أنـه لـو كـان معنـى احلـديث األخـري أنـه ال بـأس بـالرقى          :أوهلااحملتوية على الشرك من تعظيم غري ا تعاىل فهذا مردود من وجوه        
دل علـى أن  )  شـرك فيـه مـا مل يكـن   : ( أي يف الرقى نفسها ولكنه قـال . شركفيهاال بأس بالرقى ما مل يكن   : اخلالية من الشرك لقال   

ك وال يكـون ذلـك إال إذا كـان يف    املقصود ما مل يكن يف العمل نفسه شـرك أي مـا مل يكـن يف اللجـوء السـتعمال الرقـى والتمـائم شـر               
       استعمال الرقى والتمائم شرك اعتقاد باقرتان اللجوء الستعمال الرقى والتمائم باعتقاد النفع والضر فيها من ذاهتا ال مـن تقـدير ا

 إن: (حلديث اآلخر قال أنه يف ا:وثانيها .تعاىل هلا النفع والضر أو أهنا تدفع عنهم مقادير ا تعاىل وهذا نوع من الشرك كما سبق   
وعمم احلكم فيها على مجيع الرقى والتمائم على ما جرى عليه اعتقـاد أهـل اجلاهليـة فيهـا ولـو كـان          ) شرك والتولة والتمائم الرقى

 إذا فسرنا الشرك يف هذه األحاديث على أنه :وثالثها .إن من الرقى رقى فيها شرك: املقصود فقط الرقى احملتوية على الشرك لقال
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فهـذا ال يـستقيم يف التمـائم ألن متـائم اجلاهليـة      ] كما جاء يف كـالم ابـن شـهاب الزهـري الـسابق      [ما يكون يف الرقى من كالم شركي        
عبارة عن خرزات يعلقوهنا تدفع عنهم العني باعتقادهم وليس فيها كتابة حتى يكون الشرك فيها مبعنى احتوائهـا علـى الـشرك ويف     

 ا ودع فـال  (ولـده  حنو على سكون أو بفتح) ودعة علق من(): هـ١٠٣١املتوفى عام (غري للمناوي فيض القدير شرح اجلامع الص    
 أو دعـاء  وهـذا  األثـري  ابـن  ذكـره  كـذا  خيافـه  مـا  عنـه  ا خفف ال أي الودعة من بنى لفظ وهو وسكون دعة يف جعله ال أي) له

 يتقون الصدف شبه البحر من خيرج شئ الودعة : الفردوس مسند يف قال) له ا متم فال متيمة علق ومن (قوله يف يقال وكذا خرب
 فمجرد تعليـق مثـل هـذا       . انتهى النقل  - ذلك وسلم عليه ا صلى النيب فأبطل للعني األوالد على تعلق خرزات والتميمة العني به

و شـرك االعتقـاد باعتقـاد أهنـا تـدفع عـن       يف حد ذاته ال يكون شركاً فقد يعلَّق للتزين وهو مباح فدل ذلك على أن الشرك فيها هـ    
معلقها قدر ا تعاىل أي أهنا تنفع من دون ا تعاىل بل وتدفع إرادة ا تعاىل وقدره وهذا نوع من الشرك وشعبة من شـرك كمـا     

قـادير ا  ورد يف احلديث السابق ذكره فيكون كذلك الـشرك يف الرقـى هـو شـرك االعتقـاد يف نفعهـا وضـرها وأهنـا تـدفع عنـهم م               
  .تعاىل

  :وبنحو هذا التوجيه والتأويل قال غري واحد من الفقهاء والعلماء واألئمة
o  يف معامل السنن) هـ٢٨٨املتوفى عام (فقد قال اخلطابي:  

 وال مانع ال إذ وضالل جهل الرأي هذا واعتقاد اآلفات عنهم تدفع أهنا يرون يتعلقوهنا كانوا خرزة إهنا يقال والتميمة
 به واالستعاذة سبحانه ا كالم ألنه به واالستشفاء والتربك بالقرآن التعوذ هذا يف يدخل وال سبحانه ا غري دافع
 أظفارهـا  أنـشبت  املنية وإذا :ذؤيب أبو قال العود فيها تعلق قالدة التميمة بل ويقال سبحانه با االستعاذة إىل ترجع

  . انتهى النقل- تنفع ال متيمة كل ألفيت... 
o هـ٣٧٣املتوفى عام (يف بستان العارفني للعامل الفقيه السمرقندي و:(  

 ا صلى النيب أن ((عنه تعاىل ا رضي جابر روى ما إىل ترى أال منسوخة فإهنا النهي يف وردت اليت األخبار وأما
 وسلم عليه ا صلى النيب فأتوا العقرب، من هبا يرقون رقية حزم بن عمرو آل عند وكان الرقى عن هنى وسلم عليه

 أن وحيتمل)) فليفعل أخاه ينفع أن منكم استطاع من بأساً هبا أرى ما فقال الرقى عن هنيت إنك وقالوا عليه وعرضوا
 انتهى - به بأس فال سبب والدواء تعاىل ا من العافية أن عرف إذا وأما الدواء يف العافية يرى الذي عن النهي
  .النقل
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o  على صحيح البخاري )هـ٤٤٩املتوفى عام (ويف شرح ابن بطال:  
ـه  رسـول  مـع  كـان  أنَّه أَخربه األنصارى بشري اأب أن ـى  ) وسـلم  عليـه  ا صـلى  ( اللَّ ـه  عبـد  قـال  - أسـفاره  بعـض  فِ : اللَّ

تب سِ م فى والناس: قال أنه ح يتِهِ بِ لَ - م سصلى ( اللَّه رسول فَأَر (رسوالً ) وسلم عليه ا :ن ب ال أَ يني بةِ فِى قَ  بعِريٍ رقَ
ة الد تَرٍ مِن قِ و و ة أَ الد ال قِ عت إِ  من الذى املعنى ففسر العني من ذلك أرى: احلديث هذا بإثر املوطأ فى مالك قال). قُطِ
 اعتقاد جيوز وال القدر ترد أهنا ظن فقد العني ترد أهنا اعتقد إذا قلدها الذى أن وذلك القالئد بقطع الرسول أمر أجله
 الـدعاء  فيهـا  التـى  واخلـرز  التمـائم  بتعليق بأس وال املالئكة تصحبها ال اجلرس فيها الذى الرفقة أن روى ولذلك هذا

 فيهـا  ملونة قالدة عن دينار بن عيسى سئل وقد ا بأمساء التعوذ من ذلك ألن العلماء مجيع عند ا بكتاب والرقى
  . انتهى النقل- للعني جتعل مل إذا بذلك بأس ال: الفق للجمال فرسه على الرجل يعلقها خرز

o  يف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد) هـ٤٦٣املتوفى عام (وقال أبو عمر ابن عبد الرب:  
 عنهم البالء وتصرف تقيهم أهنا يظنون والقالئد التمائم تعليق من يصنعون اجلاهلية أهل كان مما ومنع حتذير كله وهذا
 كانوا عما وسلم عليه ا صلى ا رسول فنهاهم له شريك ال واملبتلي املعايف وهو وجل عز ا إال يصرفه ال وذلك

  . انتهى النقل- جاهليتهم يف ذلك من يصنعون
o طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية )هـ٢٢٤املتوفى عام  (هامش كتاب غريب احلديث ألبي عبيد ابن سالميف و 

دكن اهلند املطبوع بإعانة وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية حتت مراقبة الدكتور حممد عبد املعيد حبيدر آباد ال
  :خان أستاذ آداب اللغة العربية باجلامعة العثمانية قال احملقق يف اهلامش

 املعاذات عبيد أبي عند التمائم أن يدل وهذا: (٥٤ ص الغلط إصالح يف) هـ٢٧٦املتوفى عام [ قتيبة ابن حممد أبو قال
  .وتعلق فيها يكتب اليت
 تدفع أهنا منها بضروب ويظنون هبا يسرتقون اجلاهلية أهل وكان اخلرز إال التمائم وليست: ]ابن قتيبة [حممد أبو قال

 - ٤٣٢ / ٣ البلدان معجم انظر الرتك بالد من (اخلزر ملك خاقان وأخو الرتك عظماء من رجل وخيربني اآلفات عنهم
  ) الطويل: (الشاعر قال كمذهبهم فيها االعراب مذهب وكان وأحجار عندهم خبرز يستمطرون أهنم )٤٣٥

  التمائما مزين يا عليه فنوطي * بعده مزينة تفلح مل مات إذا
  ).رقطاء خرزة التميمة أن زيد أبو أخربنا قال حامت أبو وأخربنا املنايا أسباب ليقيه اخلرز هذا عليه علقي أي
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 يف وأمـا  أيـضا  وفيـه ) زوجهـا  إىل املـرأة  بـه  حتبـب  سـحر ) التولـة ): (والـواو  التـاء  بـاب  (الـشمس  يف قال (صلاال وهبامش
وهـذا مـردود مبـا     [[ العـرب  لـسان  بغـري  هي اليت الرقي يعين: قيل الشرك من والتولة والرقي التمائم أن مسعود ابن حديث

 ا وأمسـاء  بـالقرآن  ىالرقـ  فأمـا ]] ضوع الرقى الـيت بغـري العربيـة   ذكرناه سابقاً ومبا سيأتي الحقاً إن شاء ا تعاىل يف مو         
]]) وهو ما رجحناه مبا سبق [[تعاىل ا دون العاهات ترفع أهنا ظن إذا الشرك من جعلها إمنا: وقيل هبا بأس فال تعاىل

  . انتهى النقل-
o املتوفى عام  (قال املناوي) لتولة شركإن الرقى والتمائم وا(كتاب التيسري بشرح اجلامع الصغري شرحاً حلديث يف و

  ):هـ١٠٣١
اع من أَي) شرك( و نْ ماها الشرك أَ ب ألَن ركاًشِ سرع مقَادِير دفع هبا وتقصد تأثريها تعتقد كَانَت الْ  ذكر فِيها تَمِيمة أما الْ

ا اتَقد عإِالَّ فَاعل ال أَنه م س فَال ا   . انتهى النقل- بأْ
  

 - حلقـة  جلر عضد على أبصر وسلم عليه ا صلى ا رسول أن حصني بن عمران ا يحمل ويفسر ما ورد عن     وعلى هذ * 
 نبـذها ا وهنـا  إال تزيدك ال إهنا أما(: قال) العضد يف يأخذ مرض (الواهنة من: قال )هذه؟ ما وحيك(: قال رفْص من - قال أراه

 أمحــد رواه. باختــصار ماجــة ابــن رواه: ال اهليتمــي يف جممــع الزوائــدقــ). [أبــداً أفلحــت مــا عليــك وهــي مــت لــو فإنــك عنــك
 ملت تنفعك أهنا ترى وأنت مت لو فإنك عنك انبذها: موقوفة رواية ويف: قال. إليها وكلت عليك وهي مت إن :وقال والطرباني

 أن اجلهـين  عـامر  بـن  عقبة عن  وكذا ما ورد   ].ثقات رجاله وبقية ضعف وفيه ثقة وهو فضالة بن مبارك وفيه. الفطرة غري على
 عليـه  إن: قـال  هـذا؟  وتركـت  تـسعة  بايعـت  ا رسـول  يـا : لـه  فقيـل  واحـد  عـن  وأمـسك  تسعة فبايع رهط إليه أقبل ا رسول
 والطربانـي  أمحـد  رواه: قـال اهليتمـي يف جممـع الزوائـد        . [)أشـرك  فقـد  متيمـة  علـق  مـن (: وقـال  فبايعـه  فقطعها يده فأدخل .متيمة

 النهي عنها مل يكن لذاهتا بل كان العتقـاد أهـل اجلاهليـة فيهـا وهلـذا كـان ينـهاهم عـن          أنفهذا كما أسلفنا    ]. ثقات أمحد ورجال
ا استقر اإلسالم وتشربت نفوسهم التوحيد وترسخ فيها اعتقاد أنه ال نافع وال ضـار إال ا وال  ملّثم الرقى والتمائم يف أول اإلسالم  
  . كما سبق ذكره والتدليل عليهذلكعاىل رخص هلم يف إله وال رب سواه سبحانه وت
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وعلى هذا يكون طلب النيب صلى ا عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى مجيـع األنبيـاء واملرسـلني يف األحاديـث الـسابقة مـن           
 مزيفـة ال تنفـع وال تـضر    الراقي أن يعرض رقيته عليه ال ليتبني خلوها من كالم الشرك وإمنا ليتبني أهي رقية صحيحة نافعة أم رقية      

يد يف جزء منها ما ليس صحيحاً كما جاء يف مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل          مـع  شـهدت : قـال  اللحـم  آبـى  مـوىل  عمـري  عـن  :أو زِ
 بشيء يل فأمر قال مملوك عبد انه له فقيل قال أجره أنا فإذا سيفا فقلدت وسلم عليه ا صلى ا رسول بي فأمر خيرب سادتي

 حممـد  قـال  بقى مبا وارق وكذا كذا منها اطرح قال اجلاهلية يف اانني هبا أرقى كنت رقية عليه رضتوع قال تاعامل خرثى من
 حسن إسناد وهذا صحيح حديث: األرنؤوط شعيبواحلديث قال عنه   . انتهى النقل- اانني هبا يرقى وهو وأدركته زيد بنا

 فهنا أمره أن يطرح من الرقيـة مـا لـيس صـحيحاً              .احلديث حسن صدوق فهو - املدني وهو - إسحاق بن الرمحن عبد أجل من
  .ويبقي على الصحيح النافع منها

 جـابر  عـن  سـفيان  أبـي  عـن  األعمـش  ثنـا  وكيـع  ثنـا  أبي حدثين ا عبد حدثنا: ويتأكد ذلك مبا يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل       
 عـن  هنيـت  إنـك  ا رسـول  يـا  فقـال  أتـاه  الرقـى  عن سلم و عليه ا ىصل ا رسول هنى فلما العقرب من يرقى خايل كان: قال

 إسناده:  واحلديث قال عنه شعيب األرنؤوط. انتهى النقل- فليفعل أخاه ينفع أن استطاع من فقال العقرب من أرقي وإني الرقى
وهنـا مل يطلـب      .مـسلم  رجال فمن - نافع بن طلحة وهو - سفيان أبي غري الشيخني رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي

من الراقي أن يعرض رقيته ليتحقق من خلوها من الشرك بل بين أن املعيار هو نفعها من عدمه ال خبلوها من كالم الشرك من 
 انتهى - مباحة فهي منفعة فيها يكون رقية كل أن يدل ما جابر حديث ففي : وهلذا قال الطحاوي يف شرح معاني اآلثار      عدمه
 .النقل

  : جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية: حظةمال
   م و ـه          : وقَالَ قَ ن ع ـه ـي اللَّ ينٍ رضِ ـصنِ حب ان رم يثِ عِ اللَّدغَةِ لِحدِ نِ وي ع ال مِن الْ يةُ إِ ـةٍ     " ال تَجوزُ الرقْ مح و ـينٍ أَ ع ـن ال مِ ـةَ إِ ي   ."ال رقْ

 ن يب بِأَ جِ أُ رِ فِ   وص ى الْحن ع يلَ  م يةِ ، وقِ لِّ ما يحتَاج إِلَى الرقْ لُ كُ ا أَصمنَّه ما : يهِ أَ فَع ، كَ نْ يةَ أَ و ال رقْ لِ ، أَ نى األَفْضَ ع رِ مص بِالْح اد رم الْ
قَارِ فَ و الْ ال ذُ يف إِ يلَ ال س   . انتهى النقل– .قِ
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  : يف كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري)هـ٨٥٢املتوفى عام (العسقالني ومثله قال احلافظ ابن حجر 
ما أَ ة وي ن رقْ ذُ قَالَ األُ ـن  فَ ـال  اِب اد : بطَّ ـرم ـع  الْ ج ن و ذُ ـص  أَي ، األُ خـي  ر ـة  فِ ي ن رقْ ذُ ا األُ ذَ ـان  إِ ـا  كَ ـع  بِه ج ا  ، و ـذَ ه و  دـر ـى  ي لَ ر  عـص الْح 

ماضِي يث فِي الْ ور الْحدِ كُ مذْ وىاِ من باب( فِي الْ يث )كْتَ ة الَ: قَالَ حي الَّ رقْ ين مِن إِ ع و يجوز ، حمة أَ ن فَ ـون  أَ كُ ي  ـص خيـهِ  ر ـد  فِ ع ب 
ن نع أَ م هن ل ، مِ مِ يحتَ و ن ون أَ كُ ى ين ع م ية الَ الْ فَع رقْ نْ ية مِن أَ ين رقْ ع الْحمة الْ و ، م د ولَ فْي يرِ ير عن الرقَى نَ   . انتهى النقل-. مهاغَ

ل فقال ص   :ويف موضع آخر فَ
م وقَالَ و ية تَجوز الَ قَ الَّ الرقْ ين مِن إِ ع اللَّدغَة الْ ا وم م كَ قَد وى من باب( فِي تَ كْتَ يث مِن )اِ ان حدِ رم ينٍ بن عِ صة الَ( :حي الَّ رقْ ين مِن إِ ع 

و يب ).حمة أَ جِ أُ و ن نى بِأَ ع ر مص يهِ الْح نَّهما فِ ال أَ لّ أَص ية إِلَى يحتَاج ما كُ لْتَحِق ، الرقْ ي ينِ فَ ع از  بِالْ ـو ـة  ج ي ـن  رقْ ـهِ  م ـل  بِ ب خ و ـس  أَ م 
و نَح و ك اكِهاالِ ذَلِ تِرا فِي شهنو شأ كَ ن ال عن تَ و ح ية أَ يطَانِ ش مِن سِي نْ و إِ ني أَ ي ، جِ لْتَحِقو م لّ بِالس نِ عرض ما كُ دب لْ ـرح  مِن لِ ـوه  قَ نَح و 

مِن اد و م ية الْ م الس .قَدو قَعد ون اود أَبِي عِ يث فِي د َنس حدِ ل أَ يث مِثْ ان حدِ رم اد عِ و( :وزَ م أَ فِي )دم و لِ سم ف طَرِيق مِنوسنا يب 
بد ن اللَّه عارِث بالْح عنَس ن سول رخص(: قَالَ أَ لَّى اللَّه ر هِ اللَّه صي لَ ع م لَّ سقَى فِي والر ن مِني ع ـة  الْ مالْح ـة  و لَ م الن ـي  )و يث  وفِ ـدِ ح 
ن( آخر ذُ األُ ألَبِي )وو داو د يث مِن فَاء حدِ ت الشن بد بِ اللَّه ع: ن بِي أَ لَّى الن هِ اللَّه صي لَ ع سوم ـالَ  لَّ ـا  قَ الَ(: لَه ـني لعتُ أَ ـذِهِ  مِ ـي  - ه نِ ع ي 

صة فْ ة - حي لَة رقْ م لَة )الن م الن وح وج قُر ب فِي تَخْرن ره الْجي سد مِن وغَ يلَ ، الْج اد وقِ رم صرِ الْ ى بِالْحن ع ل م ية الَ أَي ، األَفْضَ فَع رقْ نْ  أَ
ما يلَ كَ يف الَ: قِ و إالَّ س قَار ذُ فَ   . انتهى النقل-. الْ
قرأ على املريض هي املرخص فيها وأن الرقى اليت تعلق هي املنهي عنها ومثلها وقد ذهب بعض املعاصرين إىل أن الرقى اليت تُ * 

ديث  حلاًفكان هذا تفسري) شرك من شعبة على فهو الرقى من شيئاً تعلق أو التمائم علق من: (التمائم للحديث السابق الذي فيه  
أي ما كان منـها معلقـاً وهـذا توجيـه بعيـد عـن الـصواب ألن الرتخـيص يف الرقـى الـذي جـاء يف               ) شرك والتولة والتمائم الرقى إن(

جـاءت يف الرقـى املقـروءة أي أن احلظـر كـان يف      ] واليت نقلناها من كالم الطحاوي يف شـرح معـاني اآلثـار آنفـاً      [األحاديث السابقة   
منها كان هو املقروء ثم رخص فيها فلو كان النهي عن التعليق فحسب لقال النيب صلى ا عليه وعلـى آلـه    الرقى عموماً والشائع    

   قاًعلِّوصحبه وسلم وعلى مجيع األنبياء واملرسلني للذي قال له إنك هنيت عن الرقى لقال م : ما كان منـها م ألهنـم  .قـاً علَّإمنا أردت 
هبا قراءة كما هو ظاهر النصوص فظهر بطالن هذا القول وقد سبق أن مر معنا نقل كالم ابـن  ه عن الرقى اليت يرقون   نجاؤوه يسألو 

 مجيع عند ا بكتاب والرقى الدعاء فيها التى واخلرز التمائم بتعليق بأس وال: [بطال يف شرحه على صحيح البخاري من قوله
  .]العلماء
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وبناء على أن ذلك يكون ) شرك من شعبة على فهو الرقى من شيئاً تعلق وأ التمائم قعلّ من: ( يتبني مما سبق من حديث:تنبيــه
ره أما إذا إذا اعتقد فاعله فيها النفع والضر بذاهتا ال بتقدير ا تعاىل وأهنا تدفع عن صاحبها قدر ا تعاىل وأم فقطمن الشرك 

إال سـبب مـن أسـباب ا تعـاىل وتنفـع بـأمر ا تعـاىل        اعتقد فاعله أن ا هو النـافع والـضار وأن هـذه التمـائم والرقـى مـا هـي               
كما يتبني  أحاديث الرتخيص يف بثبوت الرتخيص فيكون احلديث نصاً يف جواز تعليق الرقىوتقديره يتبني أن فعل ذلك جائز حينها 

ريه ما دامت العربة بسالمة أن احلكم يشمل تعليق التمائم جبميع أنواعها حتى تلك اليت كان يعلقها أهل اجلاهلية من اخلرز وغ
 شيئاً مل يأذن ا تعاىل فيها من تأثري وأهنا ال ترد من أمر ا تعاىل ومبا أودعه ا اعتقاد معلقها واعتقاده فيها أن تنفع بإذن ا

تعليـق ال شـيء فيـه والنيــة    علقهـا للزينـة ال أكثــر وال أقـل فـالعربة بالنيـة وباالعتقـاد وإال فـإن ذات ال        فهـذا مثلـه مثـل مـن ي    تعـاىل بـه  
 .واالعتقاد يبيحانه أو مينعانه

وعلى هذا فما يعلقه الناس اليوم يف سياراهتم وبيوهتم مما يعتقدون أنه يدفع عنهم احلسد كتعليق ذيل مسكة أو حدوة حـصان        * 
مـن عدمـه فهـو مـن     أو كف يف وسطه عـني أو خـرزة زرقـاء أو غـري هـذا فـبغض النظـر عـن صـحة نفعهـا يف دفـع العـني واحلـسد                 

املباحات ما مل يكن معه شرك اعتقاد على حنو ما سبق تبيانه أي طاملا يعتقد معلقوها أهنا تدفع العني بأمر ا تعاىل وتقديره وما       
مثلما يعلق اجلندي خوذة احلرب علـى رأسـه لتـدفع عنـه شـر الـسيوف أو شـظايا        [أودعه ا تعاىل فيها من قدرة على دفع العني    

] ل يف عصرنا احلديث معتقداً أهنا تدفع عنه ذلـك بـأمر ا تعـاىل وتقـديره ومـا أودعـه ا تعـاىل فيهـا مـن قـدرة علـى ذلـك              القناب
     تعـاىل في حمـل علـى هـذا اعتقـادهم يف     وحيث أن هذا هو اعتقاد املسلمني مجيعاً شرقاً وغرباً أن كل شيء ينفع ويضر بـأمر ا

  :يقها بأساً ويؤكد على جواز ذلك ما يليعلتعليق هذه األشياء فال يكون يف ت
ما سبق معنا من قصة تعليق يعقوب عليه السالم لقميص جده إبراهيم عليه الـسالم كتعويـذة يف عنـق يوسـف عليـه الـسالم             : أوالً

  .لتقيه من العني
  
   .نصب اجلماجم لدفع العني ما ورد من أحاديث يف :ثانياً
  :يف مسنده) هـ٢٩٢م املتوفى عا(من ذلك ما رواه البزار و

 بـن ا عمر عن حفص بن حممد بن اهليثم عن حممد بن العزيز عبد حدثنا: قال حممد بن يعقوب حدثنا: قال معمر بن حممد حدثنا
 أجـل  مـن : قـال  مـاذا؟  أجـل  مـن : قلـت : قال. الزرع يف تنصب أن باجلماجم أمر وسلم عليه ا صلى النيب أن: أبيه عن علي
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 انتهى  - عنه ا رضي علي عن الرواية هبذه إال متصل وجه من وسلم عليه ا صلى النيب عن حنفظه ال احلديث وهذا .العني
  النقل 

  ):هـ٩٧٥املتوفى عام (ويف كنز العمال للمتقي اهلندي 
 مإبـراهي  بـن  سعد رأيت : قال إسحاق بن حممد أخربنى فديك أبى بن حدثنا املصرى احلكم عبد بن ا عبد بن حممد حدثنى

 ويقول هبا ويأمر حرثه فى اإلبل مجاجم جيعل )] هـ١٢٥املتوفى عام (وهو ثقة إمام من صغار التابعني  [عوف بن الرمحن عبد بنا
 علي عن مراسيله يف د. )اجلماجم من فيه وأكثروا مبارك احلرث فإن أحرثوا) (٩٣٥٩ و ٩٣٤٨ (رقم حديث مر( العني ترد إهنا
  . انتهى النقل- ياللغو التفسري مع احلسني بنا
  :)اجلماجم من فيه وأكثروا مبارك احلرث فإن أحرثوا( احلديث هلذا شرحه عند القدير فيض يف املناوي قالو
 يف البيهقـي  عنـد  منقطـع  خـرب  يف مـا  للثـاني  ويـدل  العني أو الطري لدفع عليه تعلق اليت العظام أو البذر مججمة مجع: اجلماجم من

  .ى النقلانته - العني أجل من الزرع يف جتعل أن باجلماجم أمر: وسلم عليه ا صلى املصطفى أن: كربىال السنن
  :العرب لسان يف) هـ٧١١املتوفى عام (األديب اللغوي  منظور ابن وقال
  . انتهى النقل- )احلرث يف اجلماجم جيعلون الناس يرى يزل مل أنه: (حممد بن حييى حديث ويف

  ):هـ٢٨١املتوفى عام (ال البن أبي الدنيا ويف إصالح امل
 ختوفـت  حرثـاً  هلا أن فذكرت وسلم عليه ا صلى النيب إىل جاءت امرأة أن إسحاق بن حممد حدثنا فديك أبي ابن حدثنا وبه

  . انتهى النقل- مجاجم فيه جتعل أن وسلم عليه ا صلى ا رسول فأمرها العني عليه
  ):هـ٩١١املتوفى عام حنو (ار املصطفى للسمهودي ويف خالصة الوفا بأخبار د

 الغنم فاختذوا زبالة ابن زاد اليمن وعني الشام عني السماء عيين بني وهي مطرا األرض أقل أسكنت حديث ا رمحه وللشافعي
  .هى النقل انت- اجلماجم من فيه وأكثروا بالزرع وعليكم املاشية من فأقلوا له رواية ويف املدينة من ليال مخس على

  :ويف رد احملتار البن عابدين احلنفي
 واملبطخـة  الـزرع  يف اجلماجم بوضع بأس ال] هـ٥٨٩يف الفتاوى اخلانية للعالمة قاضي خان شيخ احلنفية املتوفى حنو عام  [ وفيها
 نظره يقع الزرع إىل الناظر نظر فإذا باآلثار عرف ذلك يف أثره ويظهر واحليوان واآلدمي املال تصيب حق العني ألن العني ضرر لدفع
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 وسـلم  عليـه  تعـاىل  ا صـلى  الـنيب  إىل جـاءت  امـرأة  أن روي .يـضره  ال احلـرث  إىل ذلـك  بعد فنظره الرتفاعها اجلماجم على أوالً
  . انتهى النقل- هـ ا مـاجلماج فيه جيعل أن وسلم عليه ا صلى النيب فأمر العني عليه خناف وإنا احلرث أهل من حنن وقالت

  
  : يف كتابه املقاصد احلسنة)هـ٩٠٢املتوفى عام (قال اإلمام احلافظ الفقيه املؤرخ احملدث السخاوي  :اًلثثا

 ومما جبِستان تعليقب ملنع اإلصابة من العني      ر وهو مـن أئمـة   [ وهو شجر املخيط، وكذا بلغين عن الويل بن العراقي  خشب الس
وقد نقل ذلك .  انتهى النقل- مل يكن يفارق رأسه واقتفيت أثره فيهأنه ] )هـ٨٢٦ى عام املتوف(الشافعية بالديار املصرية يف عصره 
  . يف كتابه كشف اخلفاء دون نكري منه)هـ١١٦٢املتوفى عام (اإلمام احملدث الشافعي العجلوني 

  
لـذين علـيهم املعـول يف أخـذ      ورود تعليق األحجبة واحلروز أو القول جبوازه عن أئمة الـسلف مـن الـصحابة والتـابعني واألئمـة ا      �

  :أحكام الدين ومن هؤالء
يف عنـه  وهو كما قـال احلـافظ ابـن حجـر العـسقالني       [ماالصحابي عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا تعاىل عنه        •

 ]:أحد السابقني املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء: ترمجته يف تقريب التهذيب

 :  قالفقد روى الرتمذي يف جامعه   

 أن : جـده  عـن  أبيـه  عـن  شـعيب  بـن  عمـرو  عـن  إسحق بن حممد عن عياش بن إمساعيل حدثنا حجر بن علي حدثنا
 وشـر  وعقابـه  غـضبه  من التامات ا بكلمات أعوذ فليقل النوم يف أحدكم فرغ إذا قال وسلم عليه ا صلى ا رسول
 يبلغ مل ومن ولده من بلغ من يعلمها عمرو بن ا عبد وكان قال تضره لن فإهنا حيضرون وأن الشيطان مهزات ومن عباده
 هـذا ) هــ ٢٧٩هو اإلمام احلافظ احملدث الرتمـذي املتـوفى عـام           ( عيسى أبو قال .عنقه يف علقها ثم صك يف كتبها منهم

  . انتهى النقل– غريب حسن حديث
وِ الثقـات      ـر عليـه وسـلم مـا       وقوله حديث حسن أي حديث ليس يف رواته متهم بالكـذب ومل ي صـلى ا عـن رسـول ا

خيالفه أو يعارضه وهو مندرج عنده يف أقسام احلديث الـصحيح املقبـول لالحتجـاج والعمـل بـه لكنـه قاصـر عـن درجـة              
و إال مـن طريـق      ه ضبط ف خ الصحيح ألن يف رواته من     ـر و هذا احلديث أو فيه زيادة مل تُ روحفظه ، وقوله غريب أي مل ي

  .واحد
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مـع شـرحه مرعـاة املفـاتيح للـشيخ أبـي       ) هــ ٧٣٧املتـوفى عـام   (مشكاة املصابيح للـشيخ ويل الـدين العمـري التربيـزي       ويف  
 م١٩٩٤املتوفى سنة (احلسن عبيد ا:(  

 رواية ويف ،))  عليه فأعلقه كتبه يعقل مل ومن بنيه من عقل من يعلمهن عمروبن   ا عبد وكان (( :داود أبي رواية ويف
ا منهم كان ومن ، نومه عند يقوهلا أن ولده من بلغ من يعلمها فكان  ((:أمحد يف فعلقها له كتبها حيفظها أن يعقل ال صغري 
 علـى  دليل وفيه )) . عليه فعلقها كتبها يطـق  مل ومن ولده من الكالم أطاق من يعلمها كان(( : السين والبن،   )) عنقه
  . انتهى النقل- الصغار على تعاىل ا أمساء فيها اليت التعويذات تعليق جواز

  :يف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح) هـ١٠١٤املتوفى عام (وقال الشيخ مال علي القاري احلنفي 
  . انتهى النقل- تعاىل ا أمساء فيها اليت التعويذات تعليق يف أصل وهذا

  
 :السيدة عائشة أم املؤمنني رضي ا تعاىل عنها •

  : املستدرك وصححه وكذلك صححه الذهيب يف التلخيصفقد روى احلاكم يف
 عبـد  بـن ا بكري عن احلارث بن عمرو أخربني وهب بن ا عبد ثنا نصر بن حبر ثنا يعقوب بن حممد العباس أبو وحدثنا

رضـي  عائـشة  عـن  حممـد  بـن  القاسم عن األشج بنا ا إمنـا  الـبالء  بعـد  بـه  تعلـق  مـا  التميمـة  ليـست  : قالـت  عنـها  ا 
  .البالء قبل به تعلق ما لتميمةا

 عائـشة  علـى  املوقوفـات  مـن  أهنـا  يتـوهم  متومهـا  ولعل خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا: قال احلاكم 
 عائـشة  فـسرت  فـإذا  كـثرية  أخبـار  يف التمائم ذكر قد وسلم عليه ا صلى ا رسول فإن كذلك وليس عنها ا رضي
  . انتهى النقل- مسند حديث نهفإ التميمة عنها ا رضي

وهذا يدل على أهنا رضي ا تعاىل عنها ال ترى بأساً يف تعليق التعاويذ واحلروز للمريض بعـد وقـوع الـبالء واملـرض بـه            
للعالج منه وأن ذلك ليس من التمائم املنهي عنها يف األحاديث إشـارة منـها رضـي ا تعـاىل عنـها إىل أن التمـائم املنـهي            

 األحاديث هي ما كان يعلقه الكفار يف اجلاهلية من متائم يعتقدون أهنا سرتد عنهم قـضاء ا تعـاىل وقـدره وأن          عنها يف 
املريض بتعليقه هلا بعد املرض انتفى عنه هذا االعتقاد بداللة تعليقها بعد وقوع القضاء والقدر اعتقـاداً منـه أهنـا سـبب          
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ج بتقدير ا تعاىل ال أهنا تدفع مقادير ا تعـاىل كاعتقـاد   در ا تعاىل وتعالِمن األسباب اليت خلقها ا تعاىل فهي من ق    
   .أهل اجلاهلية يف متائمهم

وعلى هذا فمن علق احلجاب أو التحصني أو احلرز قبل وقوع البالء أيضاً معتقداً أنه يـدفع عنـه الـبالء بتقـدير ا تعـاىل        
 فقد خرج بـذلك عـن اعتقـاد أهـل اجلاهليـة وخـرج حجابـه وحـرزه عـن التميمـة           وأن ا تعاىل هو املانع والنافع والضار    

الشركية احملرمة واملنهي عنها يف األحاديث وا تعاىل أعلم وحنو هـذا الكـالم مـذكور يف كتـاب الفـروع يف الفقـه احلنبلـي               
  ):هـ٧٦٣املتوفى عام (حملمد بن مفلح املقدسي احلنبلي 

 إذا كان يعتقد أنـها النافعة له ينهمفجيوز محل األخبار على اختالف حالني : ] من احلنابلةأبو يعلى الفراء[القاضي وقال 
 ولعل هذا ا هو النافع والدافع واملوضع الذي أجازه إذا اعتقد أن. عنه، وهذا ال جيوز؛ ألن النافع هو ا والدافعة

  . انتهى النقل- بونهالدهر يغريهم فكانوا يس خرج على عادة اجلاهلية، كما تعتقد أن
  :ويف املوسوعة الفقهية الكويتية

 والبيهقـي  الـرب  عبـد  ابن ذكره وقوعه بعد كان ما فيه واملأذون البالء وقوع قبل يكون ما الرقى من عنه املنهي : قوم وقال
 .شرك والتولة والتمائم الرقى إن :مرفوعاً عنه ا رضي مسعود ابن حلديث وغريمها

 ما ذلك يف يدخل وال ا غري عند من املنافع وجلب املضار دفع أرادوا ألهنم الشرك من ذلك كان إمنا بأنه وأجيب
 الـنيب  أن عنـها  ا رضي عائشة كحديث وقوعه قبل ذلك استعمال األحاديث يف ثبت وقد وكالمه ا بأمساء كان
 وجهـه  هبمـا  ميـسح  ثـم  وبـاملعوذتني  " أحـد  ا هـو  قـل  " ـــ بِ كفيـه  يف نفث فراشه إىل أوى إذا كان وسلم عليه ا صلى

 كل من التامة ا بكلمات واحلسني احلسن يعوذ كان وسلم عليه ا صلى النيب أن عنهما ا رضي عباس ابن وحديث
  . انتهى النقل- وهامة شيطان

وأن كال األمـرين مـن قـدر ا    ) قبل وقوع البالء(واالتقاء ) بعد وقوع البالء(وسبق أن ذكرنا احلديث اجلامع بني التداوي      
 وعليـه فـال حـرج علـى مـن      ،)قبل وقوع البالء(، وأيضاً سبق نقل ما جاء يف نصب اجلماجم على الزرع لدفع العني          تعاىل

  .بعد وقوع البالء ملا سبق نقله وما سيأتي الحقاً إن شاء ا تعاىل من نقول وا تعاىل أعلم وأعلق قبل 
  :وقال القرطيب يف تفسريه

  . انتهى النقل- املريض على يصب أن تأمر ثم إناء يف باملعوذتني تقرأ عائشة وكانت
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وعلى هذا تكون السيدة عائشة أم املؤمنني رضي ا تعاىل عنها ترى مشروعية االستشفاء بالقرآن سواء بالقراءة علـى    
  .ريض التماساً للشفاء بربكة القرآن العظيماملريض أو بالكتابة والتعليق أو بالقراءة على إناء فيه ماء ثم يصب على امل

  
 :الصحابي أنس بن مالك رضي ا تعاىل عنه •

 عـن أنـس   ٧٩١٨يف فـردوس األخبـار مبـأثور اخلطـاب يف احلـديث رقـم       ) هــ ٥٠٩املتوفى عام (فقد روى احلافظ الديلمي   
  .)زول البالءال بأس بتعليق التعوذ من القرآن قبل نزول البالء وبعد ن: (رضي ا تعاىل عنه

وعلى هذا فمذهب الصحابي أنس بن مالك رضي ا تعاىل عنه جواز تعليق احلجاب أو احلرز القرآني قبل نزول البالء 
  .)للعالج(وبعده ) للوقاية(

  
 ):هـ٩٤املتوفى حنو عام ( عامل أهل املدينة وسيد التابعني يف زمانه سعيد بن املسيب •

  :يف اموع) هـ٦٧٦ام املتوفى ع(فقد قال اإلمام النووي 
 بـه  بـأس  ال وقـال  القرآن بتعليق يأمر كان نه أ املسيب بن سعيد عن صحيح باسناد) هـ٤٥٨املتوفى عام   ( البيهقى ىورو

  . انتهى النقل-
  :وقال القرطيب يف تفسريه

  . انتهى النقل- به بأس فال حيرز رقعة أو قصبة يف كان إذا : قال أيعلق التعويذ عن املسيب بنا وسئل
  :يف مصنفه) هـ٢٣٥املتوفى عام (وقال أبو بكر بن أبي شيبة 

 يف كان إذا به بأس ال: فقال التعويذ عن املسيب بن سعيد سألت: قال عصمة أبي عن شعبة عن خالد بن عقبة حدثنا
  . انتهى النقل- ]واألديم هو اجللدالذي كانوا يكتبون عليه [أديم

  ):هـ٢٥٦وفى عام املت(ويف صحيح البخاري 
قـال البـدر العـيين      [ امرأتـه  عن يؤخذ أو طب به رجل :املسيب بن لسعيد قلت قتادة وقال - السحر يستخرج هل باب

 إىل يصل وال امرأته مباشرة عن الرجل حبسي أي: يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري) هـ٨٥٥املتوفى عام (احلنفي 
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 بـه  يعـاجل  والرقيـة  كالتعويـذ  وهـي مـن التنـشري     : قـال العـيين   [ رشنـ ي أو عنه لّحيأَ] الرجل بعقد املشهور هو وهذا ماعهاجِ
  . انتهى النقل- عنه ينه فلم ينفع ما فأما اإلصالح به يريدون إمنا به بأس ال :قال] تنشريا عنه ينشر انون

  :ا النقلوقال احلافظ ابن حجر العسقالني يف فتح الباري شرح صحيح البخاري تعليقاً على هذ
 ترجيحـه  إىل إشـارة  اجلـواز  من املسيب بن سعيد عن نقله مبا ردوص االختالف إىل إشارة باالستفهام الرتمجة أورد كذا

 كتاب يف األثرم بكر أبو وصله اخل املسيب بن لسعيد قلت قتادة وقال قوله] ترجيح البخاري لقول سعيد بن املسيبأي [
 هنى إمنا فقال يداويه من يلتمس بلفظ قتادة عن الدستوائي هشام طريق من ومثله ادةقت عن العطار أبان طريق من السنن
أنه املسيب بن سعيد عن قتادة عن زريع بن يزيد طريق من التهذيب يف الطربي وأخرجه ينفع عما ينه ومل يضر عما ا 
 ذلـك  يكـره  احلـسن  وكـان  قتـادة  قـال  حصال هو فقال عنه قطلِي من إىل ميشي أن سحر بالرجل كان إذا بأساً يرى ال كان
  . انتهى النقل- ينفع عما ينه ومل يضر عما ا هنى إمنا املسيب بن سعيد فقال قال ساحر إال ذلك يعلم ال يقول
  

 ):هـ٩٥املتوفى عام ( اإلمام الفقيه احلافظ وأحد أعالم التابعني سعيد بن جبري •

  :قال البيهقي يف سننه الكربى
 قـال  املعـاذة  البنـه  يكتـب  كـان  جـبري  بـن  سـعيد  أن فـضيل  عـن  احلجـاج  عـن  شـعبة  عن مهدي بن نالرمح عبد وحدثنا
 وسيأتي النقـل عـن عطـاء الحقـاً إن شـاء      . انتهى النقل - قبلكم من جاءنا شيئا إال نكرهها كنا ما فقال عطاء وسألت

  .ا تعاىل
  

: ة العلم وقال زيد بـن احلبـاب عـن سـفيان الثـوري     وكان من أوعي) هـ١٠٢املتوفى حنو عام  (الضحاك بن مزاحم اهلاليل   •
 :خذوا التفسري من أربعة سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة والضحاك

  :فقد قال ابن أبي شيبة يف مصنفه
 وضـعه  إذا ا كتـاب  مـن  الـشيء  الرجـل  قعلِّـ ي أن بأسـاً  يـرى  يكن مل أنه الضحاك عن جويرب عن األزرق إسحاق حدثنا

  . انتهى النقل- الغائط وعند لغسلا عند] أي إذا خلعه[
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يف كتابـه العـرف الـشذي شـرح جـامع      ) هــ ١٣٥٢املتـوفى عـام   (قال احملدث الفقيه حممد أنور شـاه الكـشمريي    : مالحظة
  :الرتمذي

 توسـيع  بعـض  اخلـالء  يف بـه  الـذهاب  ففـي  مـستوراً  ويكون وغريه القرآن على مشتمال كان لو التعويذ أن القدير فتح ويف
  . انتهى النقل- له دليال يعرض ألن يصلح ابالب وحديث

ــة ألبــي ســعيد اخلــادمي      ــة وشــريعة نبوي ــة يف شــرح طريقــة حممدي هـــ وقيــل ١١٥٦املتــوفى عــام (ويف كتــاب بريقــة حممودي
  ):هـ١١٧٦

 ذكـره  اكمـ ) بـه  بـأس  فـال  (الـبالء  لـدفع  تعـاىل  أمسائه بعض أو اربة اآلية أو ارب الدعاء محل أي) التعويذ تعليق وأما(
ـف كتـاب الطريقـة احملمديـة يف الـوعظ للـواعظ الفقيـه احملـدث حممـد الربكـوي احلنفـي                     [ املصنف واملقـصود مـصنف ومؤلِّ

) والقربـان  اخلالء عند ينزعه ولكن(] فما بني األقواس هو كالمه والشرح للخادمي) هـ٩٨١املتوفى عام (املعروف بربكلي  
 كذا (املصنف حاشية يف كما وأحوط أوىل والنزع بشيء مستوراً كان إذا النزع معد جيوز البعض وعند بأهله الوقاع أي
  . انتهى النقل- )التتارخانية يف

  ):هـ٨٨٥املتوفى عام (ويف كتاب درر احلكام شرح غرر األحكام للعامل الفقيه احلنفي مال خسرو 
وهو  [الزيلعي ذكره أفضل هذا مثل عن حرتازواال به اخلالء دخول يكره مل عنه متجاف غالف يف رقية كان لو: مهم فرع

  . انتهى النقل- ]هـ٧٢٦اإلمام احملدث احلافظ احلنفي املتوفى عام 
  :يف كتابه الدر املختار) هـ١٠٨٨املتوفى عام (وقال احلصكفي احلنفي 

خامتة  عابدين وعلق على ذلك ابن.  انتهى النقل- .أفضل واالحرتاز، به اخلالء دخول يكره مل متجاف غالف يف رقية
 املـراد  أن الظـاهر ) إخل رقيـة : قولـه : ( يف حاشيته رد احملتـار بقولـه  )هـ١٢٥٢املتوفى عام (الفقهاء احملققني يف الفقه احلنفي  

 جاز وحنوه كاملشمع عنه منفصال غالفه كان فإذا القرآنية، اآليات على املشتمل واحلمائلي باهليكل اآلن يسمونه ما هبا
 قرآنا، كونه عن خيرج ال والثناء الدعاء بنية اآليات من كتب ما أن منه ويستفاد. للجنب ومحله مسهو به اخلالء دخول

 اإلمـام العالمـة   وهو  [ الغين عبد سيدي شرح من .اهـ املكتوب ال املنطوق تغيري يف تعمل فالنية النية هبذه قراءته خبالف
  .ى النقل انته- .]هـ١١٤٣ احلنفي املتوفى عام عبد الغين النابلسي
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  ):هـ٩٥٤املتوفى عام (ويف كتاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل للحطاب املالكي 
 مكتوبـاً  كان وإن والدرهم الدينار ومعه اخلالء يدخل أن مالك وجوز االستنجاء آداب على تكلم ملا الطراز يف وقال
  . انتهى النقل- تعاىل ا اسم عليه

  .وجواز دخول اخلالء هبا إن شاء ا تعاىلعلى احلائض ام مالك يف تعليق احلروز اإلممذهب وسيأتي مزيد النقول عن 
 أو دمأ من غالف يف يكون نأ الإ اخلالء يف به يدخل ثم منه التعاويذ يكتب الأ] القرآن[ حرمته ومن :ويف تفسري القرطيب

  . انتهى النقل- صدرك يف كأنه فيكون غريه أو فضة
إال : جـاء يف الـشرح الـصغري   يف الفقـه املـالكي    على الشرح الـصغري ) هـ١٢٤١ سنة املتوفى(ي  املالك ويف حاشية الصاوي  

الدخولُ  و تُه اء قِر مرحي آن فَ قُر و آيةً] أي إىل احلمام[الْ عضِهِ ولَ ب و مصحفٍ أَ ورا بِساتِرٍ ،بِ ا مستُ ومِن الساتِرِ . ما لَم يكُن حِرزً
هب يا   ... ج هذَ ال    و إِ و  اعي يهِ الضَّ لَ ع خَفي م ةِما لَ ورولُ بِهِ لِلضَّرخازَ الدقـال الـصاوي يف احلاشـية   .  النقل انتهى- ج: 

لِ  ةِ األَصي حفِقَالَ فِي حاشِ صم ينِ جوازُ الدخولِ بِالْ رم يد بِأَ اتِر:  مقَ السو فاهـ(الَْخو .(رالْملَى نَفْسِهِ وا عفِ إمبِالْخَو اد
ا - زً عِلَ حِرج بِأَن -اعي و الضَّ    . النقل انتهى– . أَ
  

 ):هـ١٠٢املتوفى عام ( شيخ القراء واملفسرين اإلمام الثقة جماهد بن جرب •

  :فقد روى ابن أبي شيبة يف مصنفه
  . انتهى النقل– عليهم قهعلِّفي ويذالتع للناس يكتب جماهد كان: قال ثوير عن إسرائيل عن وكيع حدثنا

  
 ):هـ١٠٤املتوفى حنو ( أحد أئمة اإلسالم ومن رواة احلديث الثقات األثبات اإلمام عامر الشعيب •

  ):هـ٢٤١املتوفى عام (ففي كتاب معرفة العلل وأحكام الرجال يف مسائل اإلمام أمحد بن حنبل 
بـن أبـي   اأبي زائدة قال أخربنـي إمساعيـل    دثنا حييى بن زكريا بن قال حيعن عبد ا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أب

إسـناده صـحيح إىل   : قال حمقق الكتـاب  [ على اإلنسانقلَّعيالقرءان ببأس بالتعويذ  ال: خالد عن فراس عن الشعيب قال
  . انتهى النقل-] الشعيب

  



 ٢٤

 ):هـ١٠٦وفى عام املت( من ثقات التابعني عبيد ا بن عبد ا بن عمر بن اخلطاب •

  :فقد قال ابن أبي شيبة يف مصنفه يف باب من رخص يف تعليق التعاويذ
 . انتهى النقل- خيطاً عمر بن ا عبد بن ا عبيد عضد يف رأى أنه أيوب حدثنا قال وهيب حدثنا قال عفان حدثنا

م عليه بالتعويذ والرقية من القرآن   زعبـاب مـن رخـص يف    أو الذكر بداللة إدراجـه يف  والظاهر أن املقصود باخليط خيط م
  .تعليق التعاويذ

  
 ):هـ١١٠املتوفى عام ( التابعي الكبري واإلمام القدير يف التفسري والفقه واحلديث وتعبري الرؤى حممد بن سريين •

  :فقد قال ابن أبي شيبة يف مصنفه يف باب من رخص يف تعليق التعاويذ
 انتـهى   - القـرآن  مـن  بالـشيء  بأساً يرى ال كان أنه سريين ابن عن مسلم بن اعيلإمس عن سليمان بن الرحيم عبد حدثنا
  .النقل

  :يف تفسريه روح املعاني) هـ١٢٧٠املتوفى عام (وكذا قال اآللوسي 
 قـدمياً  النـاس  عليـه  الـذي  وهـو  مطلقـاً  صـغرياً  أو كـبرياً  اإلنسان علقهي القرآن من بالشيء بأساً يرى ال سريين ابن وكان
  . انتهى النقل- األمصار سائر يف ثاًوحدي

  
املتوفى عام ( من وجوه التابعني ورؤساء فقهاء املسلمني أبو جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب •

 ):هـ١١٤

  :قال ابن أبي شيبة يف مصنفه
  .علقهي ثم أديم يف القرآن يكتب أن بأساً يرى ال كان أنه أبيه عن جعفر عن حسن عن ا عبيد حدثنا -
 الـصبيان  علـى  قعلَّـ ي التعويـذ  عـن  جعفـر  أبـا  سألت: قال خباب بن يونس عن ثعلب بن أبان عن آدم بن حييى حدثنا -

  . انتهى النقل- فيه فرخص
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  ):هـ٧٥١املتوفى عام (ويف زاد املعاد البن قيم اجلوزية 
 جعفـر  أبـا  سألت قال خباب بن يونس حدثنا جممع بن عمرو راملنذ أبو أمسع وأنا ا عبد أبي على وقرأ : املروزي قال

 قلت. استطعت ما به واستشف قهفعلِّ ا نيب عن كالم أو ا كتاب من كان إن فقال التعويذ أعلق أن علي بن حممد
  . انتهى النقل- نعم أي قال آخره؟ إىل ا رسول وحممد وبا ا باسم الربع محى من هذه أكتب

  
ء الفقهاء والتابعني ن أبي رباحعطاء ب • هـ١١٤املتوفى حنو عام  (من أجال:( 

  :فقد قال ابن أبي شيبة يف مصنفه
 يف كـان  وإن فلتنزعـه  أديـم  يف كـان  إن: قـال  التعويـذ  عليهـا  يكـون  احلائض يف عطاء عن امللك عبد عن منري ابن حدثنا -

   .تضعه مل شاءت وإن وضعته شاءت فإن فضة قصبة
  . انتهى النقل- القرآن علقي أن بأس ال: قال عطاء عن ليث عن حسن حدثنا: قال آدم بن حييى حدثنا -

  ):هـ٣٧٣املتوفى عام (ويف كتاب بستان العارفني للعامل الفقيه السمرقندي 
ى  انته - العراق أهل معشر يا قبلكم من إال بكراهيته مسعنا ما: فقال التعويذ عن عطاء سأل أنه أرطأة بن احلجاج وعن
  .النقل

  
 ):هـ١٧٩املتوفى عام ( إمام دار اهلجرة وصاحب املذهب املالكي والذي قيل فيه ال يفتى ومالك يف املدينة اإلمام مالك •

  :قال النووي يف اموع
 كتابـة  الفتـاوى  يف) هــ ٦٤٣اإلمام احلافظ شافعي املذهب وأحد علماء احلديث املتـوفى عـام            ( الصالح بن عمرو أبو قال

 النـساء  على قرآن فيها التى احلروز تعليق جيوز ىأخر فتوى يف وقال املختار هو تعليقها وترك مكروه استعماهلاو احلروز
 ال نهأ واملختار هبـا  اخلالء دخول من بالتحذير وشبههن النساء من ويستوثق وحنوه مشع عليها جعلوي والرجال والصبيان

شـيخ املفـسرين صـاحب التفـسري املعـروف          ( الطربي جرير ابن ونقل يهن فيه يرد مل نهأل وحنوه مشع عليه جعل إذا يكره
 إذا القرآن من والصبيان احليض النساء ىعل علقي مبا بأس ال مالك قال فقال هذا حنو مالك عن) هـ٣١٠واملتوفى عام 

  . انتهى النقل- عليه خيرز جلد أو حديد كقصبة كن يف جعل
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  :وقال القرطيب يف تفسريه
 يـرد  مل إذا هبـا  التـربك  وجـه  علـى  املرضـى  أعنـاق  علـى  وجـل  عـز  ا أمساء فيها اليت الكتب بتعليق بأس ال: مالك قال

  . انتهى النقل- العني من شي به ينزل أن قبل معناه وهذا. العني مدافعة بتعليقها معلقها
  :يف كتاب البيان والتحصيل) هـ٥٢٠املتوفى عام (وقال ابن رشد الفقيه املالكي 

 علج إذا بأس بذلك ليس: فقال حيض وهن القرآن من النساء أعناق يف علقي عما] أي اإلمام مالك  [ وسئل: لقا مسألة
 ليس هكذا عليها قلّع إن أرأيت: قلت بأساً بذلك أرى فال الصبيان وكذلك عليه خيرز جلد أو حديد قصبة يف كن يف

: قـال  تعلقـه؟  الكتاب هلا كتبي احلبلى أفرأيت: له قيل هذا فعلي وليس ذلك يفعل من رأيت ما: فقال يكنه شيء عليه
 العربانـي  والكتـاب  هـو  مـا  درىي ال ما وأما معروفاً شيئاً ا وذكر القرآن من ذلك كان إذا بأس بذلك يكون ال أن أرجو
  . انتهى النقل- .فكرهه عقد؟ سبع اخليط يف يعقد أن أفرتى: له قيل أكرهه فإني عرفي ال وما
  

 ): هـ٢٤١املتوفى عام ( ناصر السنة وقامع البدعة وصاحب املذهب احلنبلي أمحد بن حنبلاإلمام  •

  :ويف كتاب اآلداب الشرعية البن مفلح املقدسي احلنبلي
 خبطـه  رقعـة  هلـا  فكتـب  وحـدها  بيت يف مستوحشة أهنا] أمحد بن حنبل   [ ا عبد أبي إىل امرأة شكت املروذي قال
 الـرمحن  ا بـسم  احلمـى  مـن ] أمحد بن حنبل   [ ا عبد أبو كتب وقال الكرسي وآية عوذتنيوامل الكتاب وفاحتة ا بسم

 فجعلنــاهم كيــدا بــه وأرادوا إبــراهيم علــى وســالما بــردا كــوني نــار يــا{ : ا رســول وحممــد وبــا ا بــسم الــرحيم
 احلـق  إلـه  وجربوتـك  قوتـك و حبولـك  الكتـاب  هـذا  صاحب اشف وإسرافيل وميكائيل جربيل رب اللهم  }األخسرين

   .آمني
  .الربع محى من هذا يكتب كان بابخ بن يونس أن أمحد وروى
 ما قال به فيغتسل له قلت منها قال بأس ال قال للمريض يسقيه ثم إناء يف القرآن يكتب الرجل يف منها رواية يف أمحد قال

  .بشيء فيه مسعت
 وال ذلك من القرآن ماء ينزه أن فوجب واحلشوش البالليع يف جيري الغسل ماء أن العادة ألن به الغسل كره إمنا اخلالل قال

  .االستشفاء من فيه ملا شربه يكره
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 وجهـك  واغـسل  منـه  اشـرب  يل ويقـول  عليه فيقرأ ماء فيه قدحاً] أمحد بن حنبل  [ أبي فيأخذ اعتللت رمبا صاحل وقال
   .ويديك
 ورأيته ا عبد قال منه نفسه على ويصب ويشربه عليه ويقرأ املاء يف يعوذ] أمحد بن حنبل[ أباه رأى أنه ا عبد ونقل
 زمـزم  مـاء  يـشرب  مـرة  غـري  ورأيتـه  فيهـا  شـرب  ثـم  املـاء  جـب  يف فغـسلها  وسـلم  عليـه  ا صـلى  الـنيب  قـصعة  أخذ قد

  .ووجهه يديه به وميسح به فيستشفي
   …ويعوذ عليه فيقرأ باملسجد وحنن بالكوز يؤتى كان] أمحد بن حنبل[ ا عبد أبا إن موسى بن يوسف وقال
 به يكون ال أن أرجو: قال البالء نزول بعد تعلق التمائم عن] أمحد بن حنبل[ ا عبد أبا سأل من مسعت امليموني قال
 اإلمـام  وذكـر  شـديدة  كراهيـة  يكرهـه  مـسعود  ابـن  كـان  قال وغريه القرآن فيه التعويذ تعليق ألمحد قلت حرب وقال بأس
أمحـد  [ ا عبـد  ألبـي  ابـنٍ  ىلـَ ع رأيـت  داود أبو وقال أمحد فيه يشدد ومل ذلك يف سهلوا أهنم وغريها شةعائ عن أمحد

 تعليـق  مـن  والكراهـة  الـبالء  نـزول  بعـد  احلمـى  مـن  هو كتب قد اخلالل قال أديم يف رقبته يف متيمة صغري وهو] بن حنبل ا
   انتهى النقل- العمل عليه الذي وهو البالء وقوع قبل ذلك

  
 وكتابة القرآن ملـن يـسقاه لالستـشفاء وكـذلك الغـسل باملـاء املقـروء عليـه واردة عـن ابـن عبـاس والـسيدة عائـشة مـن                        :مالحظة

  :الصحابة رضي ا عنهم ففي مصنف ابن أبي شيبة
 هاولـد  املـرأة  علـى  عـسر  إذا: قـال  عبـاس  ابـن  عـن  جـبري  بـن  سـعيد  عـن  احلكـم  عـن  ليلـى  أبي ابن عن مسهر بن علي حدثنا -

 رب ا سـبحان  الكـريم  احللـيم  هـو  إال إلـه  ال الـذي  ا بـسم : منـها  فتـسقى  تغـسل  ثم صحفة يف والكلمات اآليتني هاتني فيكتب
 مل يوعـدون  مـا  يـرون  يـوم  كـأهنم  {،} ضـحاها  أو عـشية  إال يلبثـوا  مل يروهنـا  يوم كأهنم {العظيم العرش ورب السبع السماوات

  .}الفاسقون القوم إال يهلك هلف بالغ هنار من ساعة إال يلبثوا
 انتـهى   - املـريض  علـى  صبيـ  ثـم  املـاء  يف ذعـو ي أن بأسـاً  ترى ال كانت أهنا عائشة عن معشر أبي عن مغرية عن هشيم حدثنا -

  .النقل
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  :مشروعية األحجبة واحلروز اليت فيها كالم غري مفهوم
عوذ أو االستشفاء مـا كـان مـن كـالم ا تعـاىل أو ممـا ورد مـن األدعيـة         مر معنا أن األحجبة واحلروز اليت أجاز العلماء تعليقها للت    

واألذكار وكره أكثر العلماء ما كان بغري اللسان العربي أو ما كان غري مفهوم خشية أن يكون فيه شرك أو سحر حمرم ملـا ورد مـن            
ية فقـد تـبني معنـا أن الـشرك املـشار إليـه يف       أنه ال بأس بالرقى ما مل يكن شرك ولكـن حتقيـق املـسألة يـدل علـى اجلـواز واملـشروع            

احلديث ال عالقة له مبا حتويه الرقى من كالم وإمنا هو الشرك االعتقادي على ما كان عليه اعتقاد أهل اجلاهلية يف التمـائم والرقـى            
 كما مر معنا سـابقاً وعليـه فـال    والتعاويذ من أهنا تنفع وتضر بنفسها وأهنا تدفع عنهم مقادير ا تعاىل وقد بينا ذلك ودللنا عليه         

على ما كان بغري اللـسان العربـي أو مل يكـن مفهومـاً مـا دام حاملـه ال يعتقـد الـشرك ومـا دام حيمـل              ] احلرز[بأس باحتواء احلجاب    
ـر فيهـا وإن مل يعلـم مـا فيـه ف           بهـذه النيـة يف   احلرز وهو حيسن الظن فيه بأنه إمنا حيتوي على التعاويذ الصحيحة النافعة واليت ال منكَ

  .محله جاز محله حتى لو كان يف حقيقته قد احتوى منكَراً من القول وزوراً ما دام جيهل ذلك وال يقصده
  :والدليل على ذلك وعلى مشروعية احتواء الرقى على ما مل يكن مفهوماً ما يلي

v ما نقلناه سابقاً من الكالم عن حديث جابر الذي يف مسند أمحد  : 

 رسـول  يـا  فقـال  أتـاه  الرقى عن سلم و عليه ا صلى ا رسول هنى فلما العقرب من يرقى خايل كان  :قال جابر عن
فهنـا مل يطلـب مـن الراقـي أن           .فليفعل أخاه ينفع أن استطاع من فقال العقرب من أرقي وإني الرقى عن هنيت إنك ا 

عها من عدمه ال خبلوها مـن كـالم الـشرك أو الـسحر     يعرض رقيته ليتحقق من خلوها من الشرك بل بين أن املعيار هو نف         
 مـا  جـابر  حـديث  ففـي : من عدمه أي أن العربة بتأثريها ال مبا حتتوي عليه وهلذا قال الطحاوي يف شرح معـاني اآلثـار   

  .مباحة فهي منفعة فيها يكون رقية كل أن يدل
  :ومثله ما سبق نقله عن سعيد بن املسيب من قوله

  .ينفع عما ينه ومل ريض عما ا هنى إمنا
 فما كان منها نافعاً فهو غري منهي عنه قطعاً وليس من باب الـسحر أو الـشرك ويف   وعليه فاألمر مداره على التجريب   

  :ذلك يقول السمرقندي يف بستان العارفني يف باب الكالم يف الطب والرقى
 فيـه  الـذي  والتداوي الطب علم فكذلك العبادة لتصحيح األحكام نتعلم أن علينا وجب فكما بالبدن العبادة قوام وألن

 مل إن الـرأي  بـأكثر  جـائز  األحكـام  يف القـول  وألن العبـادة  إقامـة  بـه  لنصحح به نعمل أو نتعلمه بأن بأس فال البدن إصالح
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 من بأجل هذا ليس إذ استعماله فيجوز والتجارب بالرأي يعرف كان إذا الطب يف القول فكذلك واليقني بالنص يعرف
  . انتهى النقل- األحكام علم

وقد يعقب أحدهم على هذا الكالم بـأن ثبـوت املنفعـة بالتجربـة ال يعـين بالـضرورة خلـو الرقيـة املـستخدمة مـن الـشرك                     
 مرة بن عمرو عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا العالء بن حممد حدثنا: حمتجاً مبا أوردناه سابقاً مما جاء يف سنن أبي داود    

 ا رسـول  مسعـت : قـال  ا عبـد  عن ا عبد امرأة زينب عن ا عبد امرأة زينب أخي ابن عن راجلزا بن حييى عن
 تقـذف  عـيين  كانـت  لقـد  وا هـذا؟  تقـول  مل قلـت  قالت " شرك والتولة والتمائم الرقى إن " يقول وسلم عليه ا صلى
 بيـده  ينخـسها  كـان  الـشيطان  عمـل  ذاك إمنا ا عبد فقال سكنت رقاني فإذا يرقيين اليهودي فالن إىل أختلف وكنت
 رب البـاس  أذهـب  " يقـول  وسـلم  عليـه  ا صـلى  ا رسـول  كـان  كمـا  تقـويل  أن يكفيك كان إمنا عنها كف رقاها فإذا

فهـذا احلـديث يعـزز الـشبهة املـذكورة مـن أن تـأثري              . سـقما  اليغـادر  شفاء شفاؤك إال شفاء ال الشايف أنت اشف الناس
وجناحها يف العالج قد يكون بـسبب الـشيطان ليـوهم الراقـي أن رقيتـه حـق وهـي يف احلقيقـة           ] احلرز[جاب  الرقية أو احل  

حتتوي على الشرك ولكن هذا قول مردود مبا سبق ذكره يف معنى الـشرك املقـصود مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى أن هـذا               
وأرضـاه عـن سـبب جنـاح رقيـة الراقـي       الذي قاله عبد ا وهو الـصحابي عبـد ا بـن مـسعود رضـي ا تعـاىل عنـه               

اليهودي هو جمرد افرتاض ظين منه رضي ا تعاىل عنه وإن الظن ال يغين من احلق شيئاً فال يعول عليه وهو اجتهاد منه      
 صلى ا تعـاىل  وهذا االجتهاد منه رضي ا تعاىل عنه لِما مسعه من هني عن الرقى من النيبرضي ا تعاىل عنه   

ـسخ     آلـه وصـحبه وسـلم وعلـى مجيـع األنبيـاء واملرسـلني        عليه وعلى   علـى مـا نقلنـا مـن كـالم اإلمـام       وهـذا النـهي قـد نُ
 وكـثري مـن هـذه الرقـى واألحجبـة      قـدرة اجلـن والـشياطني حمـدودة    الطحاوي يف شرح معاني اآلثار السابق ذكره ثـم إن         

 فكأمنا نشط من عقال فهـل هـذا أيـضاً    اًرقى لديغ معنا أن علقمة وسيأتي له تأثري يفوق قدرة اجلن والشياطني   واحلروز  
   .!!تأثري الشيطان؟

فإذا نسبنا كل النتائج العجيبة اليت يعرفها من يستخدمون هذه الرقى واحلـروز واملواثيـق واألمسـاء الـشريفة العظيمـة الـيت              
وهـذا عـني الـشرك بـا تعـاىل      هي بغري اللسان العربي لفعل الشيطان فقد أعطينا للشيطان قـدرة ال تكـون إال  تعـاىل        

ع وما: " والعياذ با فضال عما ذكرته من أن هذا جمرد افرتاض وظن وا تعاىل يقـول   بِ هم يتَّ ثَر ـا  إِالَّ أَكْ َظن إِن  الَ الظَّـن 
ي نِ غْ ي مِن قح ا الْ ج علينا ويقول مثلما قبلتم مبدأ ولو فتحنا باب الظنون وبناء األحكام عليها جلاءنا املسيحي حيت        " شيئً
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أن جناح هذه الرقى واحلروز الـيت بغـري العربيـة هـو يف احلقيقـة عائـد لفعـل الـشيطان فكـذلك الرقـى املـأخوذة مـن القـرآن                     
والسنة تأثريها عائد للشيطان الذي يريـد أن خيـدعكم ويـومهكم بـصحة ديـنكم وهـو يف احلقيقـة ديـن باطـل بـل وجلاءنـا              

ياً وأن ما يتحقـق علـى أيـديهم مـن         امللحد حيتج علين   ح نوها و ا ويقول أن األنبياء أنفسهم ما يأتيهم هو خياالت وأوهام ظَ
معجزات هي حمض صدف أو أعاهنم عليها الشياطني يضحكون على عقوهلم وعقول أتباعهم يومهوهنم أن للكون خالقاً 

  .ون وأوهاموكل ذلك خزعبالت وهكذا نرتك احلقائق امللموسة بأعيننا رد ظن
 أن مـن ومما يؤكد أن تـأثري هـذه األحجبـة واحلـروز والرقـى احملتويـة علـى ألفـاظ جمهولـة املعنـى لـيس مـن تـأثري الـشياطني                      

على الراقي كون ي أن الرقاة د عناملعروفة الرقى والتعاويذ واألحجبة واحلروزهذه أو كتابة الشروط األساسية قبل قراءة 
األلفـاظ جمهولـة املعنـى    اطني أنفـسهم فلـو كانـت    ي اجلـن والـش  تـه كـار والتحـصينات وإال آذ  واألذ  بـالقرآن وضوء ومتحـصناً  
الراقـي  تقـرب هلـم    ييطانية أو كفرية أو شركية أو فيها استعانة بالشياطني لكان من املنطقي أن    اً ش ألفاظاملستخدمة فيها   

إن كثرياً ممـن حـاولوا اسـتخدام هـذه الرقـى يف       وهلذا فتحصن بالقرآنيتوضأ وي ذلك ال أن ما إىلب ون جهوقرأها و يبأن  
عالج حاالت اجلن والصرع وما شاهبها ومل يكونوا يتحصنون بالقرآن والتعاويذ والتحصينات الالزمة أصـيبوا هـم أنفـسهم          
باألذى من اجلن وبعضهم أصيب باملس وبعضهم أصيبت ممتلكاته بالـضرر فلـو كانـت هـذه الرقـى فيهـا شـرك أو كفـر ملـا           

ه استدراجاً من اجلن له ليتمادى يف ضـالله وشـركه         حدثت م  رادثل هذه احلاالت بل لكان كل من يستخدمها قد حتقق م
   . مما يؤكد خالف ذلككما يظن البعض  مردة اجلان إال من أمساء الشياطني أووكفره وندائه ألمساء ما هي يف احلقيقة 

واألحجبة احملتوية على ما ليس مفهوماً هـو بفـضل فعـل الـشيطان     وعلى التسليم بأن تأثري الشفاء الناجم عن هذه الرقى      
 وسـيحققه يل الـشيطان   اًوليس بسبب شرف الرقية فاهلدف هو الشفاء أو وقوع األثـر أيـاً كـان ومـا دام وقوعـه متحققـ               
طَاع  مـن ( فهذا أدعى أن أمتسك هبذه الرقى ما دامت حتقق املراد ملا ذكرنا من حـديث جـابر الـذي فيـه      ـتَ اس  م كُ مِـن أَن 

ع فَ ني اهخ ه أَ فَع ني ولـو  ) مـن خـالل التجربـة وتـيقن مفعوهلـا     (فما املانع من أن يرقي الرجل أخاه ما دامت الرقية تنفعه  ). فَلْ
 شريفة وعظيمة ال على أهنا أمساء شياطني أو آهلة من كان ذلك بفعل الشيطان وما دمت أقرأها على أهنا حتوي أمساء 

 امرأته عن يؤخذ أو طب به رجل :املسيب بن لسعيد الق قتادةعاىل وسبق أن نقلنا من صحيح البخاري أن     دون ا ت  
  .عنه ينه فلم ينفع ما فأما اإلصالح به يريدون إمنا به بأس ال قال رشني أو عنه لّحيأَ
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  :وهلذا قال ابن حجر العسقالني يف فتح الباري شرح صحيح البخاري
 احلـديث  عـن  وجيـاب  املعتمـد  هـو  وهـذا  به بأس ال فقال املسحور عن السحر يطلق عمن] ابن حنبل [ أمحد سئل وقد
 وإال خرياً كان خرياً هبا قصد فمن بالقصد احلكم وخيتلف أصلها إىل إشارة الشيطان عمل من النشرة قوله بأن واألثر
  . انتهى النقل- شر فهو

 ما امرئ لكل وإمنا بالنيات األعمال إمنا: (يث الذي يف صحيح البخاريألن ا تعاىل حياسب املرء على نيته ويف احلد
  .فمن قصد بكتابة احلرز وتعليقه نفعاً وخرياً فهو مأجور ومن قصد شراً فهو مأزور).نوى

وترك التداوي كذلك باحلروز اليت فيها كلمات جمهولـة املعنـى خـشية كوهنـا مـن الـسحر هـو تـرك لالستـشفاء والتـداوي               
مٍ مِن بِهِ لَهم وما" ظن وا تعاىل يقول رد ال ي الَ الظَّن وإِن الظَّن إِالَّ يتَّبِعون إِن عِلْ نِ غْ ي مِن قئًا الْحي٢٨:النجم " [ش [

ور وكثري من هذه احلروز املشتملة على ما ال يعرف معناه قد ثبت نفعها يف الوقاية والعالج من كثري من األمـراض والـشر   
بالتجربة وهو ما يعرفه أرباب هذه الرقى وهذا دليل على صدقها وخلوها من السحر ألن السحر ال ينفع بل يضر بـنص    

مـون : "كتاب ا تعاىل لقول ا تعاىل يف حق الـسحر     لَّ ع يتَ ـا  وم  مهر فَعهم  والَ يـضُ ـنـا : "وقـال تعـاىل  ] ١٠٢:البقـرة " [ي م نَّ  إِ
عوا ن ص دي ح والَ ساحِرٍ كَ لِ احِر يفْ الس ث يفكيـف يقـال عنـها بعـد ثبـوت نفعهـا بالتجربـة أهنـا مـن               .]٦٩:طـه " [أَتَـى  ح 

ون"السحر  ولُ حق أَتَقُ ا لِلْ لَم م ر جاءكُ سِح ح والَ هذَا أَ لِ احِرون يفْ ٧٧:يونس" [الس[.  
بتـه لـه احلـرز املـشتمل علـى مـا ال يعـرف معنـاه يريـد بـذلك نفعـه            وعليه يتبني أنـه ال مـانع مـن أن ينفـع الرجـل أخـاه بكتا            
وما دام كاتبه يكتبه معتقداً أنه ) من خالل التجربة وتيقن مفعوله(وعالجه ومداواته وال حرج على حامله ما دام ينفعه       

 تعاىل أو سحراً   حيوي أمساء وعلـى هـذا اعتقـاد     شريفة وعظيمة ال على أنه حيوي أمساء شياطني أو آهلة من دون ا
  .حامله

وحتى على التسليم بأن هـذه احلـروز الـيت بغـري العربيـة هـي مـن الـسحر فقـد قـال الرحيبـاني مفـيت احلنابلـة يف دمـشق                  
  :يف مطالب أول النهى شرح غاية املنتهى يف الفقه احلنبلي) هـ١٢٤٣املتوفى عام (
 ألجـل : أي) ضـرورة  بـسحر  (أيـضاً  حلـه  وجيـوز  املبـاح  الموالكـ  واألقـسام  والذكر بالقرآن السحر لّح أي) لاحلَ وجيوز(

 عنها؟ فيطلقه مسحورة تأتيه عمن مهنا هوسأل .أميل اجلواز إىل وهو احلل يف أمحد توقف : "املغين " يف قال .الضرورة
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 واملـذهب  .لـها فع تبـيح  الـيت  الـضرورة  مـن  وهذا مهنا بينه كما بأساً به يرى وال فعاله كره إمنا: اخلالل قال .بأس ال: قال
  . انتهى النقل- ضرورة جوازه

على أنّا نؤكد على أن السحر ال ميكن أن ينفع يف حـل الـسحر علـى مـا ذكرنـاه آنفـاً وعليـه فتـأثري هـذه احلـروز يف حـل                     
السحر عن املسحور ليس لكوهنا من السحر وال هو بفعل الشياطني بل الحتوائها على أمساء شـريفة ومواثيـق علـى مـا        

  .ا إن شاء ا تعاىل يف الدليل التايلسيأتي معن
  
v            ومما يدلل على جواز الرقى بغري املفهوم وبغري املأثور وأن تأثريها ونفعها يكـون ملـا حتويـه مـن مواثيـق وأمسـاء شـريفة مـا  

 :يلي

  : قال اإلمام الطحاوي يف كتابه شرح معاني اآلثار)١(
 عـن  هـأبيـ  عـن  رـجبيـ  بـن  نـالرمح عبد عن ةـمعاوي حدثين الق حـصال بن ا عبد ثنا قال ةـخزمي بن حممد حدثنا
 ذلـك  يف تـرى  فمـا  اجلاهليـة  يف نرقـى  كنـا  ا رسول يا فقلنا اجلاهلية يف نرقى كنا: قال األشجعي مالك بن عوف
 أن فاحتجنـا  قبلـه  روينـا  ما احتمله ما أيضاً حيتمل فهذا شرك يكن مل ما ىبالرق بأس فال رقاكم علي عرضواا قال
 فيكـون  عنـها  متـأخر  عنـها  النـهي  يف روى مـا  أو عنـها  النـهي  يف روى عمـا  متـأخرة  ىللرقـ  اإلباحـة  هـذه  هـل  نعلـم 

 أن جـابر  عـن  الـزبري  أبـو  ثنـا  قـال  هليعة بن ثنا قال أسد ثنا قال حدثنا املؤذن ربيع فإذا ذلك يف فنظرنا هلا ناسخاً
 فدعاه وسلم عليه ا صلى ا رسول بذلك فأخرب أبىف لريقيها حية لدغتها باملدينة المرأة عيد حزم بن عمرو
 عليـه  ا صـلى  ا رسـول  فقـال  عليـه  فقرأهـا  علـي  اقرأهـا  فقـال  ىالرقـ  عن تزجر إنك ا رسول يا عمرو فقال
  . انتهى النقل- هبا رقِاف مواثيق هي اإمن هبا بأس ال وسلم

ال عنها النيب صلى ا تعاىل عليه وعلى آلـه وصـحبه   وقد جاءت الرواية اليت توضح ما فحوى هذه الرقية اليت ق      
 حـدثنا  قـال  الـرباء  بـن  أمحـد  بـن  حممـد  حـدثنا : وسلم أهنا مواثيق فقد روى الطرباني يف املعجم األوسط ما يلـي          

 معـشر  بيأ عن مسلم بن إمساعيل عن خنيس بن بكر بن زيد عن عنيأ بن موسى حدثنا قال سليمان بن املعافى
 اعرضـوها  فقـال  ةمـ احل مـن  رقيـة  وسـلم  عليـه  ا صـلى  النيب عند كرذُ قال مسعود بن ا بدع عن براهيمإ عن
 عليـه  ا صلى سليمان أخذها مواثيق هذه فقال قفطا حبر ملحة قرنية شجة ا بسم عليه فعرضوها علي
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 انتـهى   - عقـال  نمـ  نـشط  منـا أفك هبـا  فرقـاه  علقمـة  مـع  وهـو  رجل فلدغ قال بأساً هبا أرى ال اهلوام على وسلم
  . النقل

  : ويف جممع الزوائد للهيتمي قال
: وقـال  فيهـا  لنـا  فـأذن  احلمـة  مـن  رقيـة  وسلم عليه ا صلى ا رسول على عرضنا: قال زيد بن ا عبد وعن

 انتـهى    - حـسن  وإسـناده  األوسط يف الطرباني رواه. حبر ملحه قرنية شجة ا بسم: والرقية )مواثيق هي إمنا(
  .النقل

  :ويف مصنف ابن أبي شيبة
    .قفطا حبر ملحة قرنية شجة: العقرب رقية: قال إبراهيم عن القعقاع عن سفيان عن وكيع حدثنا -
 مواثيـق  هـذه : فقالـت  عائشة على عرضتها: قال األسود عن إبراهيم عن القعقاع عن سفيان عن وكيع حدثنا -
  . انتهى النقل-

  :ضح ما يليوبتجميع هذه األحاديث مع بعضها يت* 
  . أن هذه الرقية مواثيق مأخوذة من عهد سيدنا سليمان عليه الصالة والسالم:أوالً
  ).بسم ا: (مقرونة بـ) شجة قرنية ملحا حبر قفطا( هي مواثيق بلهجة غري مفهومة :ثانياً
كنـا نرقـي   (ول املـذكور   أن هذه الرقية تلقاها هؤالء الصحابة قبل إسالمهم من أيام اجلاهلية ففي احلديث األ  :ثالثاً

قَّها الصحابة عن رسـول ا صـلى ا تعـاىل عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم وعلـى                 ). يف اجلاهلية  لَ وبالتايل مل يتَ
  . مجيع األنبياء واملرسلني وال هم تلقوها بطبيعة احلال من سيدنا سليمان عليه السالم

  :ومثلها رقية أخرى ففي املستدرك على الصحيحني للحاكم
 ثالثـني  و سـبع  سـنة  إمـالء  العـدل  الزاهـد  مطر بن حممد بن جعفر بن حممد عمرو أبو وجهه على باحلديث حدثنا
 بنا عمر بن عثمان حدثين اهلروي إسحاق أبو ا عبد بن إبراهيم ثنا الواسطي حممد بن حممود حدثنا وثالمثائة
 أمـه  عن أبيه عن سليمان بن عثمان جدي نع عن أبي حدثين العدوي القرشي حثمة أبي بن سليمان بن عثمان
 قـدمت  وسلم عليه ا صلى النيب إىل هاجرت ملا وأهنا اجلاهلية يف برقى ترقي كانت أهنا ا عبد بنت الشفاء
 )اعرضـيها (: فقـال  عليـك  أعرضـها  أن رأيـت  وقـد  اجلاهليـة  يف برقى أرقي كنت إني ا رسول يا: فقالت عليه
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 ا بـسم : )حفـصة  وعلميهـا  هبـا  ارقـي (: فقـال  ]اجلنـب  مـن  ختـرج  قروح[ النملة رقية هامن وكانت عليه هافعرضتُ
 سـبع  كـرم  عـود  على هبا ترقي: قال .الناس رب البأس اكشف اللهم أحداً تضر وال أفواهها من يعود حني صلوب
  .ححه األلبانيواحلديث ص.  انتهى النقل- النورة على وتطليه حجر على تدلكه ثم نظيفاً مكاناً وتضعه مرات
 جربوا هذه الرقية فلمـسوا بأنفـسهم نفعهـا وتأثريهـا وهـذا واضـح يف احلـديث قبـل األخـري             أئمة التابعني  أن   :رابعاً

  ).عقال من نشط مناأفك هبا فرقاه علقمة مع وهو رجل فلدغ: (املذكور أعاله والذي يف آخره
ا مـن غـري   ـة ورغم أهنم تلقوهـة من جهـ غري مفهومةـة بلهجـة أمور نستخلص أنه رغم أن الرقي     ـومن هذه األربع  * 

    طريق الوحي املنزل على النيب صلى ا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى مجيع األنبياء واملرسلني فلم 
ينههم النيب صلى ا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى مجيع األنبيـاء واملرسـلني عـن مبـدأ الرقيـة بلهجـة        

مبـدأ الرقيـة مبـا لـيس     [ مما مل يتلقوه من الـنيب فلـو كـان املبـدأ     أهل اجلاهلية مفهومة وال هناهم عن الرقى بـرقى       غري  
مستنكراً مستهجناً حمرماً لكان بعد أن أقر هذه الرقية خبصوصها ] مفهوماً وليس مأخوذاً من القرآن وال من السنة

.مونه وال مبا هو ليس من القرآن والسنةلكان قال هلم هذه مواثيق لكن ال ترقوا مبا ال تفه 

  فعل الشام يف طرفة عني وجدناه ء بعرش بلقيس من اليمن إىل  لو رجعنا إىل الذي عنده علم من الكتاب الذي جا)٢(
نَا"  الذي قال لسيدنا سليمان ذلك مبا أوتي من علم وبقدرة فاقت قدرة اجلن وقدرة العفريت  أَن قَبلَ بِهِ آتِيك أَ

قُ ك مِن ومتَ قَامِ نِّي م إِ هِ وي لَ ع وِي قَ ني لَ مِ   .تأكيداً على أن ما قام به ليس من تأثري الشياطني ". أَ
وقد جاءت روايات توضح لنا العلم الذي استطاع به هذا الذي عنده علم مـن الكتـاب أن يفعـل هـذه األعجوبـة            

  :خبصوص هذه القصة) ـه٣٢٧املتوفى عام (ففي تفسري اإلمام احلافظ ابن أبي حامت 
نده الَّذِي قَالَ"  :السدي عن م عِ لْ ـن  عِ ـابِ  مِ كِتَ ـا  الْ نَ يـك  أَ ـهِ  آتِ ـلَ  بِ ب ن قَ ـد  أَ تَ ري  ـك ي ـك  إِلَ  بـين  مـن  رجـال  وكـان   "طَرفُ

  . انتهى النقل- أعطى به ئلس وإذا أجاب به عيد إذا الذي األعظم ا اسم يعلم إسرائيل
  :علوم للسمرقنديويف تفسري حبر ال

ـي  يـا  بقولـه  دعـا  الـسالم  عليـه  سـليمان  إىل بلقـيس  بعـرش  يـأتي  أن أراد ملا برخيا بن آصف إن: ويقال قيـوم  يـا  ح 
 شراهيا حـي  يا يعين اهيا قولوا: هلم فقال األعظم ا اسم عن السالم عليه موسى سألوا إسرائيل بين إن: ويقال

   . انتهى النقل- قيوم يا يعين
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  : ري القرطيبويف تفس
لَّى النيب قال عنها ا رضى عائشة وقالت ص هِ اللَّهي لَ ع  م ـلَّ ساسـم  إن( :و بـن  آصـف  بـه  دعـا  الـذي  األعظـم  ا 
  . انتهى النقل- شراهيا أهيا بلساهنم وهو: قيل )قيوم يا حي يا برخيا

ب هـي بفـضل قـوة تـأثري اسـم ا      ففي هذه الروايات أن األعجوبة اليت أتى هبـا هـذا الـذي عنـده علـم مـن الكتـا          
  . أهيا شراهيااألعظم اليت فاقت قدرة عفريت اجلن وأن هذا اإلسم بغري اللسان العربي وهو 

       وهذا اللفظ نفسه موجود يف بعض الرقى وهو بغري العربية وهو وارد بإسناد جيد عن الصحابي اجلليل عبـد ا
  ):هـ٧٧٤املتوفى عام (بن مسعود ففي تفسري ابن كثري 

 بـن ا عمـرو  عـن  األعمـش  عـن  معاوية أبو حدثنا الطنافسي حممد بن علي حدثنا أبي حدثنا: حامت أبي ابن وقال
 قـال  أقـول؟  شـيء  أي رب: قـال  فرعـون  إىل موسـى  وجل عز ا بعث ملا: قال ا عبد عن عبيدة أبي عن مرة
انتـهى  - جيـد  إسناد .شيء كل عدب واحلي شيء، كل قبل احلي: ذلك فسر: األعمش قال. شراهيا هياأ: قل

  .النقل
  : وتأكيداً على هذا النقل جاء يف كتاب فتح القدير للشوكاني

 شـيء  أي رب : قـال  فرعـون  إىل موسـى  ا بعث ملا : قال مسعود ابن عن حامت أبي وابن شيبة أبي ابن وأخرج
 وجود. شيء كل بعد واحلي ، ءشي كل قبل احلي ذلك تفسري : األعمش قال . شراهيا أهيا قل : قال أقول؟

 يعين مل ينفرد ابن كثري باحلكم على . انتهى النقل- تفسريه يف كثري ابن إسناده جتويد إىل وسبقه إسناده السيوطي
  .إسناده بأنه إسناد جيد بل وافقه اإلمام السيوطي

ملوجـودة يف بعـض الرقـى وهـو منـوذج      ومن هذه النقول يتبني أن لنموذج من مناذج األمساء املستغربة وجمهولة املعنـى ا  
يتبني أن له أصال ورد عن الـصحابي عبـد ا بـن مـسعود رضـي ا تعـاىل عنـه وأرضـاه بـسند             ) أهيا شراهيا (

جيد مما يزيد املرء تسليماً وقبوالً هلذه األحجبة واحلروز اليت حتتوي كلمـات جمهولـة املعنـى ويزيـده اطمئنانـاً جلـواز        
   .الرقى بغري املفهوم
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  :نبوية وشريعة حممدية طريقةوهلذا قال اخلادمي احلنفي يف كتابه بريقة حممودية شرح 
شي قَالَ حم م إن جائِز الرقْي :الْ لْ لَ مِ شتَ لَى ي ا عوزُ الَ مجا  يع ـر امِ  شـس ـرِهِ  كَاإلِقْ ي غَ ـالَى  بِ ع فَـاظِ  تَ ـرِ  واألَلْ َغي هومـةِ  اْل مفْ  الْ

ي معانِ لُمِ الْ ا : ثْ يوشراهيا آه.  
ولُ خذَ إن] والكالم للخادمي[ أَقُ لَ أَ هِ مِثْ فَاظِ هذِ ن األَلْ مِم ثِقبِهِ ي الِيضِ كَالْغَزعبةِ ثِقَاتِ ووفِي الص. ال فَالظَّاهِر عنم 

ئِذٍ لَى حِينلِ ع مح ال ناه علَى عِهِماطِّ عا مى قِيلَ كَمن عا وشراهيا آهيا مي يا حي وم ا قَيقَالُ كَمى ين عائِيلَ مربج دبع 
  .  انتهى النقل- اللَّهِ

وأهنا من أمساء ا تعاىل وثبوت ورودها بـسند جيـد عـن الـصحابي ابـن      ) أهيا شراهيا(وما سبق نقله يف لفظة  
وأهنـا مواثيـق يؤكـد رصـانة هـذا      ) قفطـا  حبـر  ملحـة  قرنيـة  شـجة (مسعود رضي ا تعاىل عنه وما سبق نقلـه يف     

الكالم من اخلادمي رمحه ا.  
  ):هـ١٩٧املتوفى عام ( جاء يف اجلامع يف احلديث البن وهب )٣(  
  .  انتهى النقل- فارسية برقية العقرب من اسرتقى عمر ابن أن نافع عن غريهم وأخربني: قال       

 عربية بدليل فعل الـصحابي عبـد ا بـن عمـر بـن اخلطـاب رضـي       وهذا صريح يف جواز استخدام الرقى اليت بغري ال      
  .ا تعاىل عنهما

  
  :مشروعية األحجبة واحلروز اليت تكتب حمتوياهتا حروفاً مفرقة مبا فيها اآليات القرآنية

  :قال ابن عابدين احلنفي يف رد احملتار
 ال أم جتـوز  مقطعـة  حروفـا  التمـائم  حنـو  يف القرآن كتابة له وانظر: )]هـ١٢٣١املتوفى عام   (هو الفقيه الطحطاوي احلنفي      [ط قال
  . انتهى النقل- اهـ هررحو القرآن كتابة به وردت ما غري ألنه

  :والذي يقتضيه النظر والتحقيق هو اجلواز ملايلي
ü        يـات القـرآن الكـريم     ومل يـرد هنـي عـن كتابـة آ    . األصل يف األمور اإلباحة واملشروعية ما مل يرد هني فيكون التحريم واملنع

مفرقة على النحو املتعارف عليه يف كتابة األحجبة واحلروز عند أرباب هذا الشأن فمن هنى عن ذلـك هنـى عمـا مل ينـه              
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: ىـه تعالـ ـن وسبق أن أوردنا قولـ ـع األنبياء واملرسليـعنه النيب صلى ا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى مجي         
ما"  و م وه ولُالرس آتَاكُ ما فَخُذُ و م نه نَهاكُ وا عوحيث مل يرد هني فاألمر على أصل اإلباحة] ٥٩:احلشر " [فَانْتَه. 

ü          قولـه تعـاىل  تفـسري  ر يف ـيف تفـسريه الـسراج املنيـ   ) هــ ٩٧٧املتـوفى عـام   ( قال اخلطيب الشربيين الفقيـه الـشافعي املفـسر :     
 :من سورة الشعراء" ) ١ (طسم" 

  . انتهى النقل- بعضها من مقطوعة م س ط مسعود بن ا عبد فمصح يف وهي
غـري مـا وردت بـه    فها هو الصحابي عبد ا بن مسعود رضي ا عنه قد كتب آية طسم حروفاً مقطعـة يف مـصحفه      

ىل عنـه   فدل ذلك على أنه ال شيء يف ذلك فإن قيل إمنا كتبها عبـد ا بـن مـسعود رضـي ا تعـا          كتابة اآلية يف القرآن   
قرأ حروفاً مفرقة كل حرف على حدة قلنا أنه إذا جاز كتابتها مفرقة هلـذا الـسبب رغـم أهنـا       نطق وتُ مقطعة لبيان أهنا تُ
غري ما وردت به كتابة القرآن جاز كتابة سائر اآليات حبروف مفرقة لسبب آخر وهـو يف األحجبـة واحلـروز لالستـشفاع            

 وذكـر  مقطعة ولو حرمة للحروف أن عندنا نقلوا: دين يف حاشيته رد احملتاربربكة كل حرف على حدة وقد قال ابن عاب  
  . انتهى النقل- السالم عليه هود على أنزلت قرآن اهلجاء حروف أن القراء بعض

 مـن  حرفـاً  قـرأ  مـن : (وقد قال رسول ا صلى ا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى مجيـع األنبيـاء واملرسـلني      
 رواه  .)حـرف  ومـيم  حـرف  والم حـرف  ألـف  ولكـن  حـرف  امل أقـول  ال أمثاهلـا  بعشر واحلسنة حسنة به لهف ا كتاب

  .الرتمذي وقال حسن صحيح
بل إن كتابة ابن مسعود رضي ا تعاىل عنه لآلية حبروف مفرقة كانت يف مصحفه فجوازها يف املصحف رغم أهنا غري       

  .من باب أوىل) كاألحجبة واحلروز(كون األمر جائزاً يف غري املصاحف ما وردت به كتابة اآلية يف املصاحف أدعى أن ي
ü          تعاىل عنه وهو يف صحيح مسلم والذي فيه أخـاه  ينفـع  أن منكم استطاع من: (سبق أن نقلنا حديث جابر رضي ا 

 كـل  أن يـدل  مـا  جـابر  حـديث  ففي : ونقلنا تعليق اإلمام الطحاوي على احلديث يف شرح معاني اآلثار من قوله         .)فليفعل
  . انتهى النقل- مباحة فهي منفعة فيها يكون رقية

     وعليه فاألمر كما قلنا سابقاً مداره على التجريب فما كـان مـن األحجبـة واحلـروز والتعاويـذ نافعـاً فهـو غـري منـهي عنـه           
  .قطعاً على حنو ما دللنا على ذلك سابقاً
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ات القرآنية حبروف مفرقـة معـروف ومـشهور عنـد الرقـاة وأصـحاب       وثبوت منفعة األحجبة واحلروز اليت تكتب فيها اآلي   
  :يف طبقات صلحاء اليمن تاريخ الربيهي اليمين قال) هـ٩٠٤املتوفى عام (هذا الشأن ومن ذلك ما أورده الربيهي اليمين 

 ألنـه  املغربـي  قلـت  اوإمنـ  نـسبه  أحتقـق  مل املغربي ا عبد بن العليم عبد الدين عفيف العالمة الصاحل الويل الشيخ ومنهم
  :شعراً فقال بلده عن سئل أنه الثقة أخرب

  )عليه حتنو والنفس ... شيء أحسن الغرب(
  )إليه تأوي والشمس ... منه يطلع البدر(

 بـذلك  وخـص  إليـه  ينتقـل  أن وأمـره  املنـام  يف وسـلم  عليه ا صلى النيب رأى أنه اليمن إىل انتقاله سبب أن الثقة وحكى
 تعز مبغربه املشهور الدملوة دار مسجد أن قيل ما ذلك فمن اجلن على وحيكم األمساء علم يف معرفة له نتوكا تعز مدينة

 مقطعـة  حروفـا  هلم فكتب العليم عبد الشيخ إىل ذلك فشكوا ليال دخوله يستطيعوا فلم أهله على وحشة فيه حدثت
 ابن فعل ذلك إن وقيل املسجد ذلك من وحشةال وزالت ذلك ففعلوا املسجد جدران ببعض يلصقوها أن وأمرهم بورقة
 باملعـارف  علـيهم  املفتـوح  الـصاحلني  ومـن  كـثرية  لعلـوم  احملققـني  األئمـة  مـن  العلـيم  عبد الشيخ هذا وكان .ذكره اآلتي فاتك

 احلاالت كل يف الصواب على فتظهر كلماته تلتقط فكانت الكشف منه له حيصل بسر تعاىل ا من خمصوص والكرامات
  . انتهى النقل- به خيرب ما لصحة تعاىل ا بنور يرى فكأنه شيء عن أخرب وإذا

وهذا كاف يف إثبات احلـل واملـشروعية بثبـوت نفعـه علـى املـسلمني مـن جهـة وبـورود فعلـه مـن عـامل فاضـل مـشهود لـه                       
  .بالصالح والوالية كما يف القصة أعاله وا تعاىل أعلى وأعلم

  
  :وز مبداد الزعفران واستخدام البخور يف تطييبهامشروعية كتابة األحجبة واحلر

  :أما الكتابة بالزعفران فقد وردت عن أئمة السلف فقد جاء يف املستدرك على الصحيحني لإلمام احلاكم
 أبـي  ثابـت  بـن  عمـرو  ثنـا  العرنـي  احلسني بن احلسن ثنا احلريي احلكم بن احلسني ثنا بالكوفة السبيعي الرمحن عبد بن علي حدثنا

 قـسوة  قلبـه  يف وجـد  نمـ : قـال ] بـن احلـسني بـن علـي بـن أبـي طالـب        [ علـي  بـن  حممـد  جعفر أبي عن مروان بن حممد عن قدامامل
 ثـم ) الـصباغة  يف أيـضا  يـستخدم  الطيـب  مـن  نـوع  (بزعفـران ) وحنومهـا  الفـضة  مـن  الكأس أو اإلناء (جام يف والقرآن يس فليكتب
  . انتهى النقل- يشربه



 ٣٩

  :بن قيم اجلوزيةويف كتاب الطب النبوي ال
 عـسر  قـد  المـرأة  تكتـب  ا عبـد  أبـا  يـا : فقـال  رجل جاءه] أمحد بن حنبل [ ا عبد أبا أن: املروزى بكر أبو أنبأنا: اخلالل قال

  . انتهى النقل- واحد لغري يكتب ورأيته وزعفران واسع جبام جيئ: له قل: فقال يومني؟ منذ ولدها عليها
 فناسب كتابة الرقى وما حتويه من آيات شريفة به تطييباً وتكرمياً وتعظيماً لزعفران نوع من الطيبوسبب الكتابة بالزعفران أن ا

  .آليات ا تعاىل وكالمه ولألمساء الشريفة واملواثيق اليت تكتب يف األحجبة واحلروز
بتها كمـا هـو شـائع عنـد أصـحاب       استخدام البخور يف تبخري األحجبة واحلروز بعد كتازيادة يف التطييب والتعظيم  ثم استُحب   

الطيب  ويف : فقد قال ابن قيم اجلوزية يف كتابه الطب النبويالبخور جالب للمالئكة وطارد للشياطنيهذا الشأن إضافة إىل أن 
الـشياطني الرائحـة املنتنـة الكريهـة فـاألرواح الطيبـة حتـب         من اخلاصية أن املالئكـة حتبـه والـشياطني تنفـر عنـه وأحـب شـيء إىل       

فاخلبيثـات للخبيـثني واخلبيثـون للخبيثـات      واألرواح اخلبيثـة حتـب الرائحـة اخلبيثـة وكـل روح متيـل إىل مـا يناسـبها         لرائحـة الطيبـة  ا
واملطـاعم واملــشارب  ل للطيبـات وهــذا وإن كـان يف النـساء والرجــال فإنـه يتنــاول األعمـال واألقــوا      والطيبـات للطيـبني والطيبــون  
  . انتهى النقل-  لفظه أو بعموم معناهواملالبس والروائح إما بعموم
  ):هـ٤٥٨املتوفى عام (ويف شعب اإلميان للبيهقي 

أخربنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس األصم ثنا حبر بن نصر ثنا ابن وهب ثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد ا بن أبـي        
 قال البيهقي عقبه هذا منقطع ثم . انتهى النقل–) اللبان والشيحخبروا بيوتكم ب: (جعفر أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال

 األسـود  أنـا  معني بن حييى ثنا حممد بن العباس ثنا األصم العباس أبو ثنا احلافظ ا عبد أبو أخربنا :رواه من طريق آخر موصوالً  
 خبروا( : قال وسلم عليه ا صلى ا ولرس عن مالك بن أنس عن صاحل بن أبان عن جعفر أبي بن ا عبيد عن هليعة ابن أنا

  . انتهى النقل- )والصعرت واملر والشيح باللبان بيوتكم
وعلى هذا فاستخدام البخور يف تطييب األحجبة واحلروز والتعاويذ واستخدامها يف طرد الشياطني واستحـضار املالئكـة لـيس          

  .ئكة وتنفر منه الشياطني كما سبقمن السحر وال من الشعوذة كما يظن البعض وهو مما حتبه املال
  
  

  
  
  
  



 ٤٠

 علـى قـول أكثـر    جائز شرعاوأذكار  املكتوب فيه آيات من القرآن الكريم وأدعية] رزاحل[جاب  أن تعليق احل:اخلالصة
نا على جوازه بالـدليل مـن القـرآن       الفقهاء لَّلْ رجع إليهم يف معرفة أحكام الفقه اإلسالمي وأحكام احلالل واحلرام ودالذين ي 

لى التحقيق وأن تأثريها ونفعها يكون ملـا حتويـه مـن    والسنة واألثر وأن األحجبة احملتوية على كلمات غري مفهومة جائز ع       
 . وأن كتابة األحجبة حبروف مفرقة مبا يف ذلك اآليات القرآنيـة ال شـيء فيـه علـى التحقيـق وا أعلـم           مواثيق وأمساء شريفة  

الـسحر أو  وأن كتابة األحجبـة مبـداد الزعفـران ممـا ورد عـن الـسلف واسـتخدام البخـور يف تطييبـها ال شـيء فيـه ولـيس مـن                  
  .الشعوذة ألنه من الطيب والطيب حتبه املالئكة وتنفر منه الشياطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  � وآخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني �
   م٢٠١٤ - ٢ - ١٥ ،  هـ١٤٣٥ - ٤ - ١٥: سبت مت حبمد ا تعاىل وتوفيقه يف يوم ال?
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  ١٣  .......................................... منفعة فهي مباحة كل رقية يكون فيها

  ١٣  ........................................شرح حديث ال رقية إال من عني أو محة  
  ١٤  .........................تفنيد مقولة أن الرقى املنهي عنها هي املعلقة واملباحة هي املقروءة  

  ١٥  ........... يف بيوهتم وسياراهتم دفعاً للحسد كتعليق ذيل مسكة أو حدوة حصان  حكم ما يعلقه الناس
  ١٥  ................................................نصب اجلماجم لدفع العني  

  ١٦  .......................................تعليق خشب السبستان ملنع اإلصابة بالعني 
  ١٧  .......................  األحجبة أو إباحتها من الصحابة والتابعني ليقتععنهم د روذكر من  �

  ١٧  .............................الصحابي عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا تعاىل عنه  
  ١٨  .....................................السيدة عائشة أم املؤمنني رضي ا تعاىل عنها 

  ٢٠  ...................................... بن مالك رضي ا تعاىل عنه الصحابي أنس
  ٢٠  .....................................................سعيد بن املسيب 
  ٢١  ......................................................سعيد بن جبري  

  ٢١  ................................................الضحاك بن مزاحم اهلاليل 
  ٢٢  ..................................................دخول اخلالء باحلجاب 

  ٢٣  ................................................اإلمام الثقة جماهد بن جرب 



 ٤٢

  ٢٣  ....................................................اإلمام عامر الشعيب 
  ٢٤  .......................................عبيد ا بن عبد ا بن عمر بن اخلطاب 

  ٢٤   .....................................................حممد بن سريين 
  ٢٤  ...........................أبو جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب 

  ٢٥  ....................................................بي رباح عطاء بن أ
  ٢٥  ........................................................اإلمام مالك 

  ٢٦   ..................................................اإلمام أمحد بن حنبل 
  ٢٧  ..............س والسيدة عائشة رضي ا عنهما  ورود االستشفاء باملاء املقروء عليه عن ابن عبا

  ٢٨  .................................مشروعية األحجبة واحلروز اليت فيها كالم غري مفهوم 
  ٢٨  . ................................دليل مشروعية احتواء الرقى على ما مل يكن مفهوماً 

  ٢٨   .........................نها نافعاً فهو غري منهي عنه على التجريب فما كان مامدارهالرقى 
  ٢٩  ....................التأكيد على أن تأثري الرقى احملتوية على غري املفهوم ليس من تأثري الشياطني  

  ٣١  ...................................................إمنا األعمال بالنيات 
  ٣١    ...........................السحر ال ينفع بل يضرو ا تنفعهنألاألحجبة ليست من السحر 

  ٣١  ..........................................جواز عالج السحر بالسحر ضرورة 
  ٣٢   ............. ونفعها ملا حتويه من مواثيق وأمساء شريفة األحجبة احملتوية على غري املفهومتأثريدليل أن 

  ٣٢  ..................................................ليمان مواثيق سيدنا س
  ٣٢  ...............................................إباحة الرقى برقى اجلاهلية  

  ٣٤  ..............................................آهيا شراهيا اسم ا األعظم 
  ٣٦  ..............................رقية فارسية اسرتقاء الصحابي ابن عمر رضي ا عنهما ب

  ٣٦  ........................................مشروعية كتابة األحجبة باحلروف املفرقة 
  ٣٨    .................................املغربي الدين عفيف العالمة الصاحل الويل الشيخقصة 

  ٣٨  ....................................فران مشروعية كتابة األحجبة واحلروز مبداد الزع
  ٣٩  ...................................................... استخدام البخور

  ٤٠  ..........................................................اخلالصة 
 ٤١  ...........................................................الفهرس 
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